
Návrh studijního programu 

Název vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název fakulty: Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Zemědělská fakulta Jihočeské 
univerzity 

Název spolupracující instituce:  

Název studijního programu: Učitelství pro 2. stupeň základních škol (specializace: Učitelství dějepisu 
pro 2. stupeň ZŠ)  

Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace  

Schvalující orgán: Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Odkaz na elektronickou podobu 
žádosti: 

Materiály jsou dodány RpVH elektronicky, poté uloženy v elektronickém 
archivu RpVH 

Odkazy na relevantní vnitřní 
předpisy: 

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

ISCED F 2013: 0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací 

Komentář: 

Program Učitelství pro 2. stupeň základních škol je koncipován jako celouniverzitní. Jde o magisterský program 
se specializacemi navazující na bakalářské studijní programy Obory se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň 
základní školy, s nimiž tvoří celek, jehož úspěšné absolvování vede k získání kvalifikace pedagogické pracovníka 
- učitele 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Bakalářské programy spolu s navazujícím magisterským 
programem (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. 

Studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako druhá část  
v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. První 
část tvoří bakalářský studijní program Oborové studium se zaměřením na vzdělání 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. 

Navazující magisterský 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 60 kreditů pro oborové specializace s didaktikou (50 %) a 60 kreditů 

pro společný základ (50 %).  

 

Složka  Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 24 kreditů 

Praxe 14 kreditů (tj. 7 z každé z obou specializací) 

Specializace I. a její oborová didaktika 30 kreditů 

  

Specializace II. a její oborová 

didaktika  

30 kreditů  

 

Příprava kvalifikační práce 18 kreditů (v rámci jedné zvolené specializace či pedagogicko- 

psychologického základu) 

Doplňující předměty v rámci učitelské 

propedeutiky 

2 kredity  

Volitelné předměty 2 kredity 

Celkem kreditů 120 

Jednotlivé specializace představují kombinace aprobačních předmětů humanitního, uměleckého  
a přírodovědného zaměření. Jsou uskutečňovány na zúčastněných fakultách JU v této struktuře: 

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


Pedagogická fakulta 

- Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (jednooborové studium) 
- Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 

Ve spolupráci ze ZF JU: 

- Učitelství chemie pro 2. stupeň 

Ve spolupráci s FF JU: 

- Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství českého jazyka jako cizího jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
- Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ 

Společný základ: 

- 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 prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 
z Pedagogické fakulty JU a dále jsou v radě členech zastoupeny ostatní participující fakulty, zástupci 
jednotlivých specializací, absolventi a učitelé z praxe. Společný pedagogicko-psychologický základ je v rámci 
programu pro všechny specializace zajišťován Pedagogickou fakultou JU.  

Předpokládaný počet přijímaných studentů odpovídá dosavadní praxi, kdy do prvních ročníků nastupuje 
zhruba 130 - 150 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 Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ, zajišťovanou 
Filozofickou fakultou JU, a je určen k projednání ve vnitřních orgánech Filozofické fakulty. 
 

 



Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol 

Typ studijního programu Navazující magisterský 

Profil studijního programu Akademický 

Forma studia Prezenční 

Standardní doba studia 2 roky 

Jazyk studia Český 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Rigorózní řízení ano Udělovaný akademický titul PhDr. 

Garant studijního programu prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

Ano 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti České 
republiky  

Ne 

Uznávací orgán MŠMT 

Oblast(i) vzdělávání  

Učitelství  

Cíle studia ve studijním programu 

Cílem navazujícího magisterského studia je připravit a motivovat studenty k výkonu profese učitele 2. stupně 
základní školy a během studia rozvíjet jeho oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické  
a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání profese učitele. 

V rámci navazujícího magisterského studia bude důraz kladen na rozvoj oborových kompetencí, realizovaných 
v rámci specializací humanitního, uměleckého nebo přírodovědného základu. Další součástí studia je prohloubení 
znalostí oborové didaktiky a obecné pedagogiky a psychologie se zaměřením na praxi 2. stupně základní školy. 
Nedílnou součástí studia je reflektovaná pedagogická praxe. Zvolené kreditové vyjádření náročnosti studia 
odpovídá standardům MŠMT pro regulovanou profesi učitele 2. stupně základní školy. 

Profil absolventa studijního programu 

Přímé profesní uplatnění absolventa je zaměřeno na vzdělávací a výchovnou práci učitele na 2. stupni základní 
školy. Absolvent studia disponuje základními kompetencemi pro výchovnou práci ve školských i neškolských 
zařízeních, je též kvalifikován pro činnosti instruktora oboru absolvované oborové specializace (specializací)  
ve střediscích volného času.   
Profil absolventa ve vztahu k pedagogicko-psychologickému základu směřuje k vytváření základních 
pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Za stěžejní 
pedagogické kompetence absolventa učitelství pro 2. stupeň základní školy jsou pokládány kompetence 
psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející.  
V rámci studia tzv. pedagogicko-psychologického základu studenti získávají: 

 teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie, 

 didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, 

 pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese. 
Studijní program kultivuje osobnostní a sociální rozvoj absolventa, studenti jsou vedeni ke schopnosti sebereflexe, 
podporována je jejich flexibilita a kreativita tak, aby byli po nástupu do praxe schopni realizovat vlastní pojetí 
výuky a byli otevření vůči změnám v kurikulární politice. Postoj absolventa k výkonu učitelství by měl podpořit  
i preferovaný způsob vzdělávání, který upřednostňuje moderní výukové trendy a postupy, orientuje se na aktivitu 
a samostatnost studenta a na schopnost propojování teorie s praxí. Součástí žádoucích postojů, které by měl 
absolvent zaujmout, je i zájem o celoživotní profesní růst jak v oblasti oborové, tak v oblasti pedagogicko-
psychologické. 
Další specifické odborné znalosti, odborné nebo obecné způsobilosti jsou závislé na výběru studijního plánu 
konkrétní specializace/kombinace konkrétní specializací. Zároveň, díky obecnosti a šíři univerzitního vzdělání, má 
absolvent má řadu oborově nespecifických dovedností, které usnadní širokou zaměstnatelnost, a to i mimo hlavní 
profesní zaměření. 
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, a to v kontextu 



témat Rámcového vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 

Absolvent zároveň rozvine své znalosti a dovednosti z oborové didaktiky a metodiky, přičemž důraz je kladen  

na rozvoj tvůrčích schopností absolventa a na praktické aplikace didaktické teorie. Ve specializacích zaměřených 

na cizí jazyk je výstupní úroveň absolventa ve shodě se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky C1.  

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy tvoří celek s bakalářským 
programem Obory se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základní školy, přičemž kreditové rozložení studia 
na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na studijní 
programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 
pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a). 
Studenti získají během magisterského navazujícího studia celkem 120 kreditů, přičemž 24 kreditů připadá  
na předměty obecných a aplikovaných pedagogicko-psychologických disciplín, 14 kreditů připadá na reflektované 
praxe. V každém specializačním (aprobačním) oboru 3 kredity na průběžnou a 4 kredity na souvislou pedagogickou 
praxi [2 x (3+4)]. Po 30 kreditech připadá na obě oborové složky odborných předmětů a jejich didaktik, 18 kreditů 
připadá na přípravné semináře k diplomové práci a na metodologické vedení studenta k její finalizaci, 2 kredity 
pro předmět společného základu učitelské propedeutiky a 2 kredity na volitelné předměty, které budou nabízeny 
jak v rámci jednotlivých specializací, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky (kromě specializace Učitelství 
dějepisu).  
 
Tabulka kreditového rozložení jednotlivých složek: 
 

Složka  Počet kreditů 

Pedagogicko-psychologický základ 24 kreditů 

Praxe  14 kreditů (tj. 7 z každé z obou specializací) 

První specializace a její oborová 
didaktika 

30 kreditů 

Druhá specializace a oborová její 
didaktika 

30 kreditů 

Příprava závěrečné práce 18 kreditů 

Předmět učitelské propedeutiky 2 kredity 

Volitelný předmět 2 kredity 

Celkem kreditů 120 

  

Přidělení kreditních bodů je založeno jednak na systému rovnoměrné 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, práce na portfoliu, reflektivních denících aj.) 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 nejsou v rámci pedagogicko- psychologického bloku nabízeny, studijní plán je 

v této části přípravy tvořen šířeji koncipovanými disciplínami s akcentem na překonání předmětové roztříštěnosti 

a na propojování pedagogického a psychologického diskurzívního přístupu. Důraz je kladen na aplikaci poznatků 

na praxi a na profesní činnosti učitele. Reflektivní semináře se vztahují k oborově didaktické praxi a vedou 

studenta k rozvoji schopnosti pracovat komplexněji s různými pedagogickými situacemi z pozice učitele. Volitelné 

předměty jsou ve vztahu ke struktuře studijního programu definovaného Standardem MŠMT omezeny. Tvoří je 



 

 

  

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

(uvedeno v přehledu studijních plánů specializací) a v rámci pedagogického základu. V rámci studia bude student 

mít možnost získat tímto způsobem 2 kredity (kromě specializace Učitelství dějepisu).      

 Podmínky k přijetí ke studiu 

Obecnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je řádné ukončení 

vysokoškolského studia v programu příbuzném vzdělávací oblasti a specializaci/specializací v předchozím 

studijním programu. Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení, která 

stanoví konkrétní obsahové a kreditové charakteristiky oboru, ze kterého je možné se do navazujícího studia 

hlásit. Vyhláška také charakterizuje předepsané požadavky přijímacího řízením, kterým musí uchazeč/ka vyhovět. 

Pro zajištění návaznosti studia a kontinuálního charakteru přípravy proto bude vyhláška vymezovat specifické 

oblasti absolvovaných předmětů, rozsah znalostí, dovedností či praxe, jejichž zvládnutí musí uchazeč o studium 

prokázat.  Pro přijetí do specializací zaměřených na učitelství anglického, německého a ruského jazyka je 

požadovaná vstupní úroveň cizího jazyka B2. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolvent navazujícího magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských studijních 
programech (Vzdělávání v biologii, Teorie vzdělávání v matematice, Teorie vzdělávání ve fyzice, apod.) 



Studijní plány a návrh témat prací  

Označení studijního plánu Pedagogicko-psychologický základ (24 kredity), společný předmět učitelské 
propedeutiky, volitelné předměty 

Povinné předměty 

Název předmětu Rozsah Způsob 
ověř. 

počet 
kred. 

Vyučující dop. 
roč./sem
. 

profil. 
základ 

Teoretický základ 
učitelství   
 

28p + 28s zk. 4 doc. RNDr. Vladimíra 
Petrášková, Ph.D., (40 
%) (přednášející), 
PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (30 %) 
(přednášky, semináře) 
PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. (30 
%) (přednášky, 
semináře) 

1/ZS TZ 

Aplikovaná učitelská 
příprava 

14p + 56s 
 

(14 + 14) 
 

(0 + 14) 
 

(0 + 14) 
 

(0 + 14) 

zk. + zp. 8 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. (40 
%) (přednášející), 
PhDr. Alena 
Nohavová, Ph.D. (20 
%) (semináře) 
PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. (20 %) 
(semináře) 
PhDr. Iva Žlábková, 
Ph.D. (20 %) 
(semináře) 

1/LS TZ 

Seminář reflexe praxe I (0 + 14) zp. 2 Mgr. Luboš Krninský 1 LS 
/ 2 ZS 

 

Praktická agenda 
budoucího učitele 

14p + 56s 
 

(0 + 14) 
 
 

(0 + 14) 
 
 

(0 + 14) 
 
 

(14 + 14) 

zp. + kol. 8 doc. Mgr. Jiří Jošt, 
CSc. (30%) 
(přednášející), PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 
(10%) (semináře) 
PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. (10 %) 
PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 
(10%) (přednášky, 
semináře) 
Mgr. Martin Ševčík 
(10%, semináře) 

2/ZS PZ 

Seminář reflexe praxe II 0 + 14s zp. 2 Mgr. Luboš Krninský 2 LS  

Kvalifikační práce 

Seminář Diplomová práce 
I 

0 + 14s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2 ZS  

Seminář Diplomová práce 
II 

0 + 14s zp. 6 prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc. 

2 LS  

Závěrečná redakce 
diplomové práce 

 zp. 6 Vedoucí práce Termín 
odevzdá
ní práce 

 



Doplňující předmět propedeutiky 

Technologie v učitelské 
praxi 

0 + 14 zp. 2 doc. PaedDr. Jiří 
Vaníček, Ph.D. 

1 ZS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

0 0  0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

0 0 0 0 0 0 0 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 Součásti SZZ a jejich obsah   

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie, případně obhajobou diplomové 
práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná zkouška je ústní. 
Zkouška probíhá v českém jazyce a navazuje zejména na tyto předměty: 
1) část Pedagogika (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelské příprava) 
2) část Psychologie (Teoretický základ učitelství a Aplikovaná učitelské příprava) 
3) Obhajoba analýzy pedagogické situace 
V rámci obhajoby analýzy pedagogické situace studenti prezentují a obhajují řešení pedagogické situace, které 
si připravili na základě podnětů pedagogicko psychologické praxe a teoretického studia.  

Další studijní povinnosti  

Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy v rámci pedagogicko-
psychologického bloku reflektují povinnou učitelskou praxi absolvovanou při studiu jednotlivých specializací 
na základní škole (reflektivní seminář) tak, aby byli vedeni k propojování teorie s praxí. Cílem této praxe je 
podpora uvědomování si a rozvoje profesních kompetencí budoucích učitelů základní školy, porozumění rolím, 
do kterých učitel v širokém spektru svých profesních činností vstupuje a uvědomování si vlastních rozvojových 
potřeb. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech 
pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní  
a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. 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 diplomových 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 

Návrh témat rigorózních prací a témata 
obhájených prací 

 

- 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

- 

 



 

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 
 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

Assess Inquiry in Science, Technology and 
Mathematics Education (ASSIST-ME) 
 

FP 7 
SiS.2012.2.2.3-

1 
A 

2013 - 
2016 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming 
systems from different cultures to reconceptualise 
classroom practice and advance educational theory. 
(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, 
University of Melbourne, Austrálie) 

Australian 
Research 
Council 

DP140101361 
A 

2014 - 
2016 

prof. PaedDr. Iva 
Stuchlíková, CSc., PhDr. 
Iva Žlábková, Ph.D. 

Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky 
orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v 
matematice (Hlavní řešitel: PF JU) 

TA ČR 
(TL02000368) 

B 

2019–
2022 

PhDr. Dalibor Kučera, 
Ph.D. 

CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého 
textu 

GAČR 
16-19087S 

B 

2016–
2018 

PhDr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako 
výzva pro pedagogiku 

TA ČR 
TL02000387 

B 

2019 - 
2022 

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 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 školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita 
Palackého v Olomouci. 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. 

2016-2019 



Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 
vlastní výuky na základě akčního výzkumu. 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Hlavní příjemce: Masarykova univerzita. 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659. 
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. 

2017-2019 

Fakultní školy PF JU a další 
spolupracující školy 
Jihočeského kraje 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní 
příjemce: Univerzita Karlova v Praze. 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. 

2017-2019 

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. 

- 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. 

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 
 

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


 Studijní plány a návrh témat prací specializace Dějepis 

Označení studijního plánu Dějepis 

Povinné předměty 

Název předmětu - obor rozsah způsob  
ověř. 

 počet 
kred. 

vyučující dop. 
roč./sem. 

profil. 
základ 

Historiografie 42p + 0s = 
42 

Zk 4 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(přednášející 30%) 
PhDr. Jitka Rauchová, 
Ph.D. (přednášející 70%) 

1 ZS PZ 

Specializační seminář I 0p + 28s = 
28 

Zp 3 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (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%) 

1 ZS ZT 

Specializační seminář II 0p + 28s = 
28 

Zp 3 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (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%) 

1 LS ZT 



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%) 

Oborová didaktika 

Didaktika dějepisu pro 
základní školy I 

14p + 28s = 
42 

Zp 5 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(přednášející 30%) 
Mgr. Jaroslav Král 
(přednášející 70%, vedoucí 
semináře 100%) 

1 ZS PZ 

Didaktika dějepisu pro 
základní školy II 

14p + 28s = 
42 

Zp, Zk 5 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(přednášející 30%) 
Mgr. Jaroslav Král 
(přednášející 70%, vedoucí 
semináře 100%) 

1 LS PZ 

Praxe 

Průběžná pedagogická 
praxe – Dějepis 

0p + 28s 
(včetně 
náslechů) = 
28 

Zp 3 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(vedoucí semináře 100%) 
Mgr. Jaroslav Král (vedoucí 
semináře 100%) 

1/LS  

Souvislá pedagogická praxe 
– Dějepis 

4 týdny Zp 4 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. (100%) 

2/ZS  

Příprava závěrečné práce 

Diplomový seminář I konzultace Zp 6 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (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%) 

2/ZS  



PhDr. Rostislav Smíšek, 
Ph.D. (vedoucí semináře 
100%) 
PhDr. Markéta Skořepová, 
Ph.D. (vedoucí semináře 
100%) 
doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(vedoucí semináře 100%) 

Diplomový seminář II konzultace Zp 12 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (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%) 

2/LS  

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Dějiny každodenní kultury 
antické civilizace I 

28p + 0s = 
28 

Zp 3 PhDr. Stanislav Doležal, 
Ph.D. (přednášející 100%) 

ZS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
středověku I 

28p + 0s = 
28 

Zp 3 prof. PhDr. Rudolf Krajíc, 
CSc. (přednášející 20%) 
Mgr. Martin Pták 
(přednášející 80%) 

ZS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
raného novověku I 

28p + 0s = 
28 

Zp 3 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (přednášející 100%) 

ZS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
19. století I 

28p + 0s = 
28 

Zp 3 doc. PhDr. Josef Grulich, 
Ph.D. (přednášející 100%) 

ZS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
20. století I 

28p + 0s = 
28 

Zp 3 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(přednášející 50%) 
PhDr. Jitka Rauchová, 
Ph.D. (přednášející 50%) 

ZS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
antické civilizace II 

28p + 0s = 
28 

Zk 3 PhDr. Stanislav Doležal, 
Ph.D. (přednášející 100%) 

LS PZ 



Dějiny každodenní kultury 
středověku II 

28p + 0s = 
28 

Zk 3 prof. PhDr.  Rudolf Krajíc, 
CSc. (přednášející 20%) 
Mgr. Martin Pták 
(přednášející 80%) 

LS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
raného novověku II 

28p + 0s = 
28 

Zk 3 prof. PhDr. Václav Bůžek, 
CSc. (přednášející 100%) 

LS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
19. století II 

28p + 0s = 
28 

Zk 3 doc. PhDr. Josef  Grulich, 
Ph.D.  (přednášející 100%) 

LS PZ 

Dějiny každodenní kultury 
20. století II 

28p + 0s = 
28 

Zk 3 doc. PhDr. et PaedDr. 
Marek Šmíd, Ph.D. 
(přednášející 50%) 
PhDr. Jitka Rauchová, 
Ph.D. (přednášející 50%) 

LS PZ 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student/ka je povinen/na v průběhu studia absolvovat podle 
vlastního výběru povinně volitelné předměty v nominální hodnotě minimálně 12-ti kreditů, přičemž musí zapsat 
a splnit alespoň dvě disciplíny zakončené zkouškou.  

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

       

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

 Součásti SZZ a jejich obsah  

  

Státní závěrečná zkouška má ústní formu a skládá se ze dvou částí, historiografie a dějepisu s didaktikou. Student 
obhájí diplomovou práci, pokud je vedena na Historickém ústavu FF JU. 

Další studijní povinnosti  

Studenti navazujícího magisterského programu Učitelství pro základní školy absolvují na vybraných středních 
školách průběžnou pedagogickou praxi v rozsahu minimálně 28 výukových hodin a souvislou pedagogickou praxi 
trvající minimálně 4 týdny z obou aprobačních předmětů své specializace. 

Návrh témat kvalifikačních prací 
a témata obhájených prací 

 

Témata diplomových prací vycházejí z vědeckého zaměření habilitovaných 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. 
 
Diplomové práce obhájené na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v letech 2014-2019 – 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 
Antické motivy ve světě posledních Rožmberků 
Kronika jednoho života. Život a názory humpoleckého občana Josefa Čermáka (1884-1958) 
"Plné stáje vedou v ráje." Organizovaný chov koní v českých zemích od 16. století do 1. poloviny 20. století 
"...a musí umět jezdit především na koni a pak až na gramatice." Šlechtic a kůň v 19. a na počátku 20. století 
Korunovace Josefa I. římským králem v Augšpurku 26. ledna 1690 
Jádro filozofického názoru Jiřího Buquoye v kontextu romantické vědy 
Hospodářské povznesení bývalého politického okresu Kaplice 
Emil František Burian. Sebeprezentace, reprezentace a paměť 
Josef Holeček jako osobnost veřejná i soukromá. Možnosti integrity tvůrčího života 
Šlechtic mezi barokem a osvícenstvím 
Karel Hugo Hilar (1885-1935). Mezi divadlem, politikou a intrikou 
Masarykovy úvahy o dějinách a dějepisectví (Studie k tzv. sporu o smysl českých dějin) 
"Gâtée par le monde." Literární dílo kněžny Alexandry z Dietrichsteina 
Kultura spaní netolických měšťanů v 18. století 
Čeští translátoři při českém guberniu v Praze v 18. století 

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


Občanské elity, obecní samospráva a kultura města Telč 
Československé státní pohřby 1948-1968. Pohřební ritus, symbolika, mediální obraz 
Podnikatelské strategie manažerů českobudějovických tužkáren na cestě ke znárodnění 1945-1948 
Kavalírská cesta Leopolda Karla Viktorína z Windischgchgrätzu v letech 1737 – 1738 
Rodinné strategie sedláků ve vsi Vítkov 1700-1850 
Německé dějepisectví v jižních Čechách na přelomu 19. a 20. století 
Rudolf II. v obraze německy psané krásné literatury a dramatu 19. a 20. století 
Zásobování schwarzenberské domácnosti ve druhé polovině 17. století 
Podoby ženské kriminality v letech 1918-1938. Příklad měst Třebíč, Jihlava, Pelhřimov 
Proces Augustin Machalka a spol. 
Polemika o lidských právech mezi E. Burkem a T. Painem 
Informační síť hlavního představitele protirakouského odboje T. G. Masaryka v době první světové války 
Káva, čaj a čokoláda v každodenní kultuře raně novověkých šlechtických sídel v českých zemích 
Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Historický vývoj v letech 1816 – 1936 
Osobnost Karla Farského v církevním životě Československa ve 20. letech 20. století 
Vztah německé armádní elity k A. Hitlerovi na východní frontě (1941-1945) 
Loutkoherci, gymnasté, kramáři a šlejfíři. Proměny životních strategií světských rodů od konce 18. do počátku 20. 
století 
Každodenní život ve svědectvích urozených osob o jejich nezájmu o válečná tažení ve druhé polovině 16.  
a na počátku 17. století 
Komunikativní obraz vojenských střetů za českého stavovského povstání 
Hmotná kultura sídel Krakovských z Kolovrat v letech 1750-1850 
Osmanské nebezpečí ve střední Evropě počátkem novověku - pracovní text pro výuku dějepisu na gymnáziu 
Vztah státu a církve ve Francii v letech 1870-1901 
Kateřina Hradecká z Montfortu (1556-1631) 
Na statku a v chaloupce. Odraz rodinných a sociálních struktur českého venkova 2. poloviny 19. století v ženském 
románu Vlasty Pittnerové 
 

Návrh témat rigorózních prací a témata 
obhájených prací 

 

Témata rigorózních prací vycházejí z vědeckého zaměření habilitovaných 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. 
 
Rigorózní práce obhájené na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v letech 2013-2019 (výběr) – dostupné  
na http://stag-web.jcu.cz/apps/stag/prohlizeni/index: 
Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století 
Proměny slánských měšťanských elit v době protireformace (1610-1635) 
Každý jest na světě hostem, den ke dni jen k smrti rostem. Mortalita a pohřební rituál v Chebu a okolních obcích 
ve druhé polovině 19. století 
Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732) 
Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1621 
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596 
 

 Součásti SRZ a jejich obsah  

Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce, z rigorózní zkoušky z dějin filozofie, 
metodologie historické vědy a širšího vědního základu historie podle zaměření rigorózní práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stag-web.jcu.cz/apps/stag/prohlizeni/index


Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historiografie 

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

Rozsah studijního předmětu 42p + 0s hod.  42  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

dva průběžné kontrolní testy za semestr, 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 30%) 
PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. (přednášející 70%) 

Stručná anotace předmětu  

Studijní předmět se zaměřuje na seznámení posluchačů se základními vývojovými etapami evropské a české 
historiografie a historického myšlení od antiky po současnost. Pozornost bude zaměřena zejména na hodnocení významu 
dějin, využité prameny a jejich relevanci, počátky novodobého vědeckého dějepisectví a proměny historických metod 
během 19. a 20. století.  
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Antické dějepisectví. 
2. Dějepisectví evropského a českého středověku. 
3. Renesanční a humanistické dějepisectví.  
4. Barokní a učené dějepisectví. Osvícenství. 
5. Romantismus a historismus. Počátky institucionalizace historické vědy. 
6. Realismus, pozitivismus, tradice popisného dějepisectví.  
7. František Palacký a institucionalizace českého dějepisectví v 2. polovině 19. století. 
8. Rozdělení pražské univerzity, Jaroslav Goll a vznik historického semináře. Proměny přístupů k dějinám. 
9. Krize historismu, výzvy sociálních věd. Specializace historie (kulturní dějiny, hospodářské a sociální dějiny).  
10. Škola Annales.  
11. Československé dějepisectví v období první republiky. Hlavní instituce, osobnosti, metodologické inovace. Počátky 
studia soudobých dějin. 
12. Nová historie (vlivy marxismu, sociální dějiny, dějiny každodennosti, mikrohistorie). 
13. Marxistické dějepisectví v Československu. 
14. Dějepisectví v postmoderní době (linguistic turn, spatial turn, návrat vyprávění, nové kulturní a politické dějiny aj.).  

 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Stefan Berger – Heiko Feldner – Kevin Passmore, Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe, Brno 2016. 
Marc Bloch, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1969, 2011. 
Tomáš Borovský - Jiří Němec, Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno 
2019.    
Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1985), Praha 2005.  
Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011. 
Michel de Certeau, Psaní dějin, Praha 2011. 
Kamil Činátl, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011. 
Petr Čornej, Historici, historiografie a dějepis. Studie, črty, eseje, Praha 2016. 
Josef Dobiáš, Dějepisectví starověké, Praha 1948. 
Milan Ducháček, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin, Praha 2014. 



Pavel Fabini a kol., Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České 
Budějovice – Praha 2016 
Jiří Hanuš – Radomír Vlček (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 19. století, Brno 2007. 
Jiří Hanuš – Radomír Vlček (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009. 
Josef Hanzal, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999. 
Josef Hanzal, Josef Pekař. Život a dílo, Praha 2002. 
Miloš Havelka (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895-1938 I-II, Praha 1995-2006. 
Francois Hertog, Věřit v dějiny, Praha 2017. 
Jaroslava Hoffmanová, Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014. 
Jan Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009. 
Jan Horský, Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje, Praha 2015. 
Roger Chartier, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010. 
Bohdan Chudoba, Člověk nad dějinami, Praha 2018. 
Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002. 
Bohumil Jiroušek, Antonín Rezek, České Budějovice 2002. 
Bohumil Jiroušek, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011. 
Bohumil Jiroušek, Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století, Praha 2018. 
Bohumil Jiroušek, Josef Macek. Mezi historií a politikou, České Budějovice 2004. 
Bohumil Jiroušek, Karel Stloukal. Profesor obecných dějin, České Budějovice 2014. 
Bohumil Jiroušek, Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006. 
Jiří Kořalka, František Palacký 1798-1876, Praha 1998. 
František Kutnar – Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997. 
Jiří Lach, Josef Šusta (1874-1945), Olomouc 2003. 
Josef Macůrek, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946. 
Jaroslav Marek, Jaroslav Goll, Praha 1991. 
Jaroslav Marek, O historismu a dějepisectví, Praha 1992. 
Naděžda Morávková, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013. 
Naděžda Morávková, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016. 
Roman Pazderský, Gollův styl: studie k historickému myšlení Jaroslava Golla, Praha 2018. 
Miloš Řezník (ed.), W. W. Tomek, historie a politika (1818-1905),  Pardubice 2006. 
Vítězslav Sommer, Angažované dějepisectví, Praha 2011. 
Lucie Storchová a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014. 
Veronika Středová, Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu, Hradec Králové – České Budějovice 2014. 
Jiří Štaif, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009. 
Jiří Štaif, Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 
1790-1900 I-II, Praha 1997. 
Josef Šusta, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha 1946. 
Paul Veyne, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010. 
Radomír Vlček, Historik – historismus – dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka, Praha 2016. 
Jakub Zouhar, František Pubička S.I. (1722-1807), Červený Kostelec 2014. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Specializační seminář I 

Typ předmětu povinný/ZT  doporučený ročník / semestr 1/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 

Kontrola průběžných seminárních úkolů 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí jednoho ze specializačních seminářů zaměřeného na dějiny raného 
novověku 

Vyučující  

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 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Specializační seminář si vybírají studenti a studentky na počátku svého magisterského studia podle vlastního odborného 
zájmu z pěti nabízených možností, které odpovídají dlouhodobému vědeckému zaměření pracoviště. Seminář výrazně 
prohlubuje jejich teoretické, metodologické, historiografické a heuristické znalosti o dějinném období, které si zvolili. 
Současně jsou v semináři diskutována široká badatelská témata, která se mohou stát východiskem pro zadání 
diplomových prací. Nezbytnou náplň semináře představují seminární diskuse o novinkách v oboru a o nové odborné 
literatuře. Na konci prvního semestru jsou po předchozích diskusích v semináři zadána studentům a studentkám témata 
jejich diplomových prací, která zpracovávají po dobu tří semestrů (ve Specializačním semináři II, Diplomovém semináři I 
a II). 
 
Ve specializačním semináři, který je zaměřen na dějiny středověku (případně starověku), si studenti výrazně prohloubí 
vlastní teoretické, heuristické, metodologické a historiografické znalosti o zmiňovaném období. V rámci semináře jsou 
diskutovány nejnovější vědecké příspěvky v daném oboru. Podle výběru tématu diplomové práce jsou rovněž 
reflektována témata sociální, politická, náboženská či kulturní. Seminář se zaměřuje především na vývoj elit v raně 
středověkých společnostech a na kontinuitu moci v měnící se politické situaci raně středověké Evropy. 
 
Specializační seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století slouží studentům a studentkám k prohloubení 
historiografických, metodologických a teoretických znalostí o zvolené dějinné epoše. Přednostní pozornost je v semináři 
věnována historiografickému a metodologickému zasazení dějin českých zemí do kontextu dění v habsburské monarchii 
ve zkoumané epoše s nezbytným přesahem do šířeji chápaných dějin střední Evropy. Takové pojetí má u studentů  
a studentek přispět k hlubšímu poznání klíčových procesů odehrávajících se v raném novověku a prostupujících celou 
tehdejší společností (byrokratizace, centralizace, konfesionalizace, modernizace a podobně). 
 
Specializační seminář ke kulturním a politickým dějinám 18.-19. století výrazným způsobem prohlubuje znalosti 
zmiňované epochy. Zabývá se nejen dějinami habsburské monarchie, ale také dějinami evropských zemí a USA. 
Studentům a studentkám slouží k volbě tématu diplomové práce a jejich přípravě na pokročilý původní výzkum. Zvláštní 
pozornost věnuje intelektuálním dějinám osvícenství, liberalismu, socialismu a kulturním dějinám šlechty.  
 
V specializačním semináři, který je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny novověku, si studenti a studentky prohloubí 
metodologická východiska a aktuální vědecké poznatky z oblasti dějin novověku. Z tematického hlediska je hlavní 
pozornost věnována problematice strukturálních změn v prostředí měst i venkova. Posluchači a posluchačky jsou v rámci 
heuristické přípravy vedeni ke kritickému zhodnocení zvolené problematiky na základě ucelené pramenné základny. 
Vzhledem k předpokládanému výzkumu s použitím kvantitativních metod probíhá seznamování s možnostmi vytváření 
kvantitativních databází za pomoci standartních počítačových programů.  
 
Ve specializačním semináři, který je zaměřen na dějiny 20. století, si studentky a studenti výrazně prohloubí jak 
teoretické, metodologické, historiografické a heuristické znalosti, tak 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. 
Pozornost je věnována aktuálním odborným debatám na stránkách vědeckých periodik i komentářům odborné literatury 
včetně zahraniční, která se váže k mezinárodním vztahům, zejména zahraniční politice světových velmocí ve 20. století, 
českým dějinám v širším středoevropském rámci i kulturním projevům doby (každodennost, identita, paměť atd.).  
Od studentů se očekává solidní znalost dvou světových jazyků i aktivní přístup během jednotlivých specializačních 
seminářů. 

LITERATURA  

Specializační seminář zaměřený na dějiny středověku (případně starověku) 
Horst Fuhrmann, Středověk je kolem nás, Praha 2006. 
Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 
Jacques Le Goff, Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha 2005. 
Martin Nodl, Středověk v nás, Praha 2015. 
Pavel Spunar a kol., Kultura středověku, Praha 1995. 
František Šmahel, Nahlédnutí do středověku: Mluva písma a četba obrazů, Praha 2017. 
Dušan Třeštík – Petr Sommer – Josef Žemlička, Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. 
 
Specializační seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století 
Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003. 
Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České 
Budějovice 2006.  
Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 
2017. 
Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003. 
Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des 
Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006. 
Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. - 18. 
Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien 2004.  
Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 
konfessionellen Zeitalter I-II, Wien 2003. 
 
Specializační seminář zaměřený na kulturní a politické dějiny 18. - 19. století 
Zdeněk Bezecný, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 
19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005. 
Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  
Christophe Charle – Laurent Jeanpierre (edd.), La vie intellectuelle en France I, Paris 2016.  
Jiří Klabouch, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958. 
Zdeněk Šimeček, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích. Do devadesátých let 18. století, Brno 2011. 
Adam Wandruszka – Helmut Rumpler – Peter Urbanitsch (ed.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918 I-XI, Wien 1974-
2016. 
Gordon S. Wood, Empire of Liberty. A History of the Early Republic, Oxford 2009. 
 
Specializační seminář zaměřený na hospodářské a sociální dějiny novověku 
Hans Medick, Weben und Überleben in Laichingen 1650-1900, Göttingen 19972.  
Beatrice Moring – Richard Wall, Widows in European Economy and Society 1600-1920, Woodbridge 2017.  
Sheilagh Ogilvie, A Bitter Living. Women, Markets, and Social Capital in Early Modern Germany, Oxford 2003.  
Jürgen Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe: Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Belm  
in proto-industrieller Zeit, 1650-1860, Göttingen 19972.  
David Sabean, Property, Production, and Family in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge 1990.  
Alice Velková, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19.  
století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.  
Hermann Zeitlhofer, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im  
südlichen Böhmerwald, 1640-1840, Wien-Köln-Weimar 2014.  
 
Specializační seminář zaměřený na dějiny 20. století 



Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014. 
Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. 
Lucie Storchová – Jan Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové 
historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Specializační seminář II 

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

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: splnění Specializačního semináře 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 

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  

Specializační seminář II je určený především k seminárním diskusím o pojetí a heuristickém i metodologickém ukotvení 
diplomové práce. Studenti a studentky jsou vedeni k průběžnému představování svých badatelských zpráv, ve kterých 
shrnují aktuální stav svých výzkumů diplomových témat, a to především s ohledem na heuristiku, kritiku literatury  
i pramenů a uvědomování si metodologicky nosného přístupu k hledání odpovědi na položené otázky. V závěru semestru 
jsou studenti a studentky povinni předložit základní rozvržení své diplomové práce, obhájit badatelské teze a upřesnit 
další postup při interpretaci zjištěných historiografických poznatků. Uvedené zaměření Specializačního semináře II 
přizpůsobují jednotliví pedagogové podle aktuálních potřeb svých seminářů: 
 
Studenti, kteří si vybrali pro svou diplomovou práci téma ze středověké (případně starověké) historie, představují v rámci 
specializačního semináře svá metodologická východiska, informují o aktuálním stavu své práce a jsou schopni kriticky 
zhodnotit odborné práce, jež využívají. Zejména se však zaměřují na kritické posouzení pramenné základny pro 
zpracovávané téma. Na semináři se klade zejména důraz na interpretaci vybraných pramenů a na jejich zpracování 
v kontextu diplomové práce. 
 
Ve Specializačním semináři zaměřeném na dějiny 16. a 17. století je kladen důraz na heuristické, historiografické  
a metodologické zasazení zadaných diplomových prací do kontextu současných domácích a rovněž zahraničních výzkumů 
raného novověku. Studenti a studentky se přednostně zaměřují na zvládnutí heuristiky svých kvalifikačních prací. 
Společně s tím si prohlubují své znalosti historických metod využívaných v současné historiografii při interpretaci 
obdobných témat, kterým se věnují ve svých diplomových pracích. Tomu napomáhá diskuze nad aktuální odbornou 
literaturou, jež vede studenty a studentky k orientaci v aktuálních výzkumech raného novověku. 
 
Specializační seminář k dějinám 18.-19. století je zaměřen na pokračování hlubšího studia kulturních a politických dějin 
Evropy a USA zmiňované epochy. Zaměřuje se především na intelektuální dějiny osvícenství, liberalismus a socialismus, 
v oblasti myšlení o společnosti a státu. Kromě toho se také soustředí na kulturní historií šlechty v tomto období. Slouží 
k asistenci při výzkumu, který studenti a studentky vedou v souvislosti s tématy svých diplomových prací. 
 
V specializačním semináři, který je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny novověku, je pozornost věnována rozkrývání 
konkrétních osobních (soudní proces, migrace), rodinných (ovdovění, osiření) i podnikatelských strategií (firma). Studenti 
a studentky musí prokázat, že jsou schopni zvolené téma zvládnout v rovině heuristické, metodologické i interpretační. 
Konkrétní téma není s kritickým nadhledem analyzováno izolovaně, ale v rámci rozsáhlých společenských  
a hospodářských procesů (demografický přechod, industrializace, urbanizace). V případě uplatnění kvantitativních metod 
probíhá příprava počítačové databáze, na jejímž základě je možné uskutečnit kvantitativní analýzu. Ta zpravidla probíhá 
současně s výzkumem v kvalitativní rovině. 
 
Ve specializačním semináři, který je zaměřen na dějiny 20. století, si studentky a studenti výrazně prohloubí teoretické,  



metodologické, historiografické a heuristické znalosti 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. Pozornost 
v semináři bude věnována četbě a následné diskuzi základních metodologických textů k dějinám 20. století. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Specializační seminář zaměřený na dějiny středověku (případně starověku) 
Horst Fuhrmann, Středověk je kolem nás, Praha 2006. 
Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 2005. 
Martin Nodl, Středověk v nás, Praha 2015. 
 
Specializační seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století 
Ronald G. Asch, Europäischer Adel in der frühen Neuzeit. Eine Einführung, Stuttgart 2008.  
Rudolf Schlögl (ed.), Interaktion und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004. 
Mark Hengerer, Kaiser Ferdinand III. (1608-1657). Eine Biographie, Wien-Köln-Weimar 2012. 
 
Specializační seminář zaměřený na kulturní a politické dějiny 18.-19. století 
Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.  
Christophe Charle – Laurent Jeanpierre (edd.), La vie intellectuelle en France I, Paris 2016.  
Ellen Holmes Pearson, Remaking Custom. Law and Identity in the Early Republic, Charlottesville 2010. 
 
Specializační seminář zaměřený na hospodářské a sociální dějiny novověku 
Markus Cerman – Robert Luft (edd.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozial-
geschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München 2005. 
Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und 
Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002. 
Alice Velková, Schuld und Strafe. Von Frauen Begangene Morde in den Böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, München 2012. 
 
Specializační seminář zaměřený na dějiny 20. století 
Hannah Arendtová, Původ totalitarismu I-III, Praha 2013. 
Martina Poliaková – Jakub Raška – Václav Smyčka a kol., Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, 
Praha 2014. 
Filip Wittlich, Fotografie – přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání, Praha 2011. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Didaktika dějepisu pro základní školy I 

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 Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Písemný test 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (přednášející 30%) 
Mgr. Jaroslav Král (přednášející 70%, vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Kurz se soustředí na dějepisné kurikulum výuky na základních školách s důrazem na požadavky Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Představen je hlubší vývoj výuky dějepisu v domácím i zahraničním kontextu 
s důrazem na problematiku očekávaných výstupů a cílových struktur současného pojetí edukace. Široká pozornost je 
věnována postupům didaktické analýzy, volbě vhodných výukových forem, metod a vyučovacích prostředků s ohledem 
na homogenitu či heterogenitu třídy i specifika tematického celku či tématu samostatné vyučovací hodiny. Sledovány 
jsou vybrané klasické, aktivizační a komplexní výukové metody, včetně práce s textem a využití ikonografických  
a audiovizuálních pramenů. 
 
Základní tematické okruhy přednášek a seminářů: 

1. Terminologie oborové didaktiky dějepisu 
2. Historie výuky dějepisu na základních školách v českých zemích 
3. Současný stav výuky dějepisu na základních školách v evropském kontextu 
4. Kurikulum a cíle dějepisné výuky na ZŠ, RVP 
5. Obsah, výběr a obtížnost dějepisného učiva 
6. Postupy didaktické analýzy 
7. Formy dějepisného vyučování 
8. Vyučovací prostředky, učebnice dějepisu, didaktický aparát 
9. Klasické výukové metody 
10. Aktivizační výukové metody 
11. Komplexní výukové metody 
12. Metodika práce s textem 
13. Využití ikonografických a audiovizuálních pramenů 
14. Organizace a příprava vyučovací hodiny 

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 Didaktika dějepisu pro základní školy II 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1 LS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: absolvování předmětu Didaktika dějepisu pro střední školy I 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet, zkouška Forma výuky přednáška, 
seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Zápočtový test, kombinovaná zkouška písemná a ústní 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (přednášející 30%) 
Mgr. Jaroslav Král (přednášející 70%, vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Kurz je soustředěn na prohloubení metodické vybavenosti pro výuku dějepisu na základní škole. Pozornost je věnována 
tvorbě a aplikaci Školního vzdělávacího programu s důrazem na zastoupení průřezových témat a klíčových kompetencí. 
Probírána je metodika exkurzního vyučování jako motivačního prvku. Z aktivizačních metod jsou prohloubeny teorie  
i praxe metod řízeného a sokratovského dialogu, brainstormingu, mentálního mapování, skupinové práce a projektového 
vyučování. Samostatná pozornost je také věnována specifikům výuky regionálních a moderních dějin, včetně konceptů 
oral history. Posluchači konfrontují získané poznatky s průběžnou praxí výuky dějepisu na základní škole. 
 
Základní tematické okruhy přednášek a seminářů: 
1. ŠVP, tematický plán a osnovování dějepisného učiva na ZŠ 
2. Aplikace průřezových témat a klíčových kompetencí 
3. Mimoškolní formy výuky, exkurzní vyučování 
4. Školní formy výuky, fáze vyučovací hodiny 
5. Interdisciplinární vstupy do výuky dějepisu 
6. Řízený rozhovor a sokratovský dialog 
7. Brainstorming, mentální mapování 
8. Metodika skupinové práce 
9. Projektové vyučování 
10. Seminární výuka dějepisu 
11. Regionální dějiny ve výuce dějepisu 
12. Didaktické využití oral history 
13. Specifika výuky dějin 20. století 
14. Specifika výuky nejnovějších 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 Průběžná pedagogická praxe - Dějepis 

Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s (včetně 
náslechů) 

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 

 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vedoucí semináře 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 
Mgr. Jaroslav Král (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem je aplikace pedagogicko-psychologické přípravy a poznatků teoretické a oborové didaktiky ve školní praxi. Je 
realizována formou náslechů a samostatných výstupů studentů s následným hodnocením skupiny, uvádějícího učitele  
a příslušného metodika. Hodnotí se především podoba přímé komunikace se třídou, individualizace výuky, didaktická 
transformace učiva a účinnost didaktických metod. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Robert Fischer, Učíme děti myslet a učit se, Praha 1998. 
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. 
Fred Korthagen, Jak spojit praxi s teorií. Didaktika realistického vzdělávání učitelů, Brno 2011. 

 Eliška Kunstová, Metodické inspirace - samostatná práce v dějepise, Praha 2005. 

 Metodické inspirace - Dějepis ve škole, Praha 1998.  

 Geoffrey Petty, Moderní vyučování, Praha 2006. 

 Jarmila Růžičková, Didaktické inspirace, Praha 1997.  

 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 

 

 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Souvislá pedagogická praxe – Dějepis 

Typ předmětu povinný doporučený ročník/semestr 1 LS 

Rozsah studijního předmětu 4 týdny hod.  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

 

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (vedoucí semináře 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem je aplikace pedagogicko-psychologické přípravy a poznatků teoretické a oborové didaktiky ve školní praxi. Je 
realizována formou náslechů a samostatných výstupů studentů s následným hodnocením uvádějícího učitele.  Praxe má 
podobu souvislého bloku a student by se v jejím průběhu měl také rámcově seznámit s mimovyučovacími povinnostmi 
učitele. Hodnotí se především podoba přímé komunikace se třídou, individualizace výuky, didaktická transformace učiva 
a účinnost didaktických metod. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 Robert Fischer, Učíme děti myslet a učit se, Praha 1998. 
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. 
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. 

 Eliška Kunstová, Metodické inspirace - samostatná práce v dějepise, Praha 2005. 

 Metodické inspirace - Dějepis ve škole, Praha 1998.  

 Geoffrey Petty, Moderní vyučování, Praha 2006. 

 Jarmila Růžičková, Didaktické inspirace, Praha 1997.  

 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. 
Učebnice podle probíraných témat a doporučení učitele, který praxi povede 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomový seminář I 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  semestr kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Splnění Specializačního semináře II 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Předložení dvou kapitol diplomové práce k seminární diskusi a kontrole vedoucím 
diplomové práce 

 

Garant předmětu Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí jednoho ze seminářů zaměřeného na dějiny raného novověku 

Vyučující  

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D., Mgr. Jaroslav 
Dibelka, 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 100%) 

Stručná anotace předmětu  

 
V Diplomovém semináři I předkládají studenti a studentky jednotlivé kapitoly diplomové práce, které představují, 
obhajují jejich tematické vymezení s ohledem na historiografické souvislosti bádání, metodologické pojetí a podrobují je 
kritice ze strany dalších účastníků semináře a vedoucího diplomové práce. Takové diskuse mají sloužit především 
k promýšlení širšího interpretačního kontextu jednotlivých diplomových prací a poskytnout autorkám a autorům 
diplomových textů žádoucí zpětnou vazbu a tvůrčí podněty. V závěru Diplomového semináře I by měli diplomanti  
a diplomantky mít prodiskutované a schválené nejméně dvě klíčové kapitoly svých diplomových prací, v nichž prokáží 
vlastní interpretační schopnosti zvoleného tématu. Uvedené zaměření Diplomového semináře I přizpůsobují jednotliví 
pedagogové podle aktuálních potřeb svých seminářů: 
 
V diplomovém semináři, který je zaměřen na dějiny středověku (případně starověku), studenti zpracovávají diplomovou 
práci na konkrétní téma. Seminář se blíže zaměřuje na vývoj elit v raně středověkých společnostech a na kontinuitu moci 
v měnící se politické situaci raně středověké Evropy. Rovněž klade důraz na interpretaci vybraných pramenů a na jejich 
zpracování v kontextu diplomové práce. 
 
V diplomovém semináři zaměřeném na dějiny 16. a 17. století studenti a studentky intenzivně pracují na heuristice  
ke svým kvalifikačním pracím, případně ji dokončují. Současně s tím začínají koncipovat jednotlivé kapitoly svých 
kvalifikačních prací, jejichž vznikající texty předkládají k diskusi vedoucímu semináře i svým kolegům a kolegyním. 
Pozornost rovněž věnují moderním metodickým a teoretickým východiskům svých prací, s nimiž se seznamují 
prostřednictvím klíčových metodicky nosných textů, které se v semináři rozebírají. Právě v nich studenti a studentky 
hledají inspiraci, přičemž zmiňované texty jim vytvářejí žádoucí heuristický, historiografický a metodologický kontext 
jejich vlastních výzkumů. 
 
V diplomovém semináři k dějinám 18. - 19. století studenti prezentují teze a rozpracovávají dílčí témata svých 
diplomových prácí, které souvisejí především s kulturními a politickými dějinami Evropy a USA v 18. - 19. století. 
Diskutovaná témata se týkají otázek osvícenství, liberalismu, socialismu, historie právního a politického myšlení  či dějin 
žurnalismu. Kromě toho se také často dotýkají se otázek kulturních dějin středoevropské šlechty.  Ve výuce se střídá 
samostatná prezentace výsledků vlastních výzkumů s hodinami zaměřenými na prohloubení studia tématu  
a na seznámení s aktuálním vývojem oboru. 
 
V průběhu Diplomového semináře, který je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny novověku, studenti a studentky 
dokončují heuristickou fázi svého výzkumu spojenou se sběrem dat a systematickým vytvářením počítačové databáze. 
Současně provádějí vzájemné srovnání vlastních poznatků s výsledky již dříve publikovaných domácích či zahraničních 
výzkumů. Posluchači a posluchačky ke kontrole a seminární diskuzi předkládají klíčové kapitoly diplomové práce. Velký 



důraz je kladen na ověřování správnosti výchozích teoretických východisek, které byly rozhodující při počátečním 
koncipování výzkumu (protoindustrializace, průmyslová revoluce, urbanizace, demografický přechod). 
 
V diplomovém semináři, který je zaměřen na dějiny 20. století, studenti na základě konzultací s vyučujícím stanoví 
strukturu své diplomové práce, jejíž závazně zvolené kapitoly následně zpracovávají a finalizují. Společné diskuze směřují 
k hlubšímu promýšlení teoretických, metodologických, historiografických a heuristických postupů, které mohou být 
využitelné při zpracování textu. Důraz je rovněž kladen na orientaci studentů a studentek v moderních (zahraničních) 
edicích a odborného zpracování v kontextu nejnovějších světových/ evropských/ českých dějin 20. století. Pozornost je 
nadále věnována aktuálním odborným debatám na stránkách vědeckých periodik i komentářům odborné literatury 
včetně zahraniční. Ze strany studentek a studentů se očekává systematický písemný projev i aktivní činnost v diplomovém 
semináři. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 
Diplomanti pracují s odbornou literaturou k tématům svých výzkumů, jejich historiografickému, metodologickému  
a heuristickému ukotvení. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Diplomový seminář II 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / semestr 2/LS 

Rozsah studijního předmětu 0p+28s hod.  semestr Kreditů 12 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Prerekvizita: splnění předmětu Diplomový seminář I 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Zápočet se uděluje za dokončení diplomové práce, jejíž pojetí a rozvržení jsou 
průběžně diskutovány ve Specializačním semináři II a Diplomovém semináři I. 

 

Garant předmětu Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí jednoho ze seminářů zaměřeného na dějiny raného novověku, předseda 
a zkoušející státní zkušební komise pro magisterské studium 

Vyučující  

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 100%) 

Stručná anotace předmětu  

 
Diplomový seminář II slouží k dokončení diplomové práce, k textaci jednotlivých kapitol, ke kontrole formálních 
náležitostí. Přestože diplomanti a diplomantky docházejí do Diplomového semináře II, kde jeho vedoucí upozorňuje  
na konkrétních příkladech na úskalí spojená s dokončením kvalifikační práce, využívají spíše individuálních konzultací. 
Závěrečnou podobu svých diplomových prací, kterou schválil jejich školitel, představí v Diplomovém semináři formou 
obhajoby nanečisto. Tím se připraví k obhajobě své práce před státní komisí. Uvedené zaměření Diplomového semináře 
I přizpůsobují jednotliví pedagogové podle aktuálních potřeb svých seminářů: 
   
 
V rámci diplomového semináře k dějinám středověku studenti postupně prezentují dokončené části svých kvalifikačních 
prací a obhajují své závěry. Společné diskuze směřují k prezentaci uzavřeného, kompaktního a obhajitelného textu 
diplomové práce s důrazem na jeho vhodné teoretické, metodologické, historiografické a heuristické ukotvení. Důraz se 
rovněž klade na formální stránku prací, zvláště na správné užití edic a překladů středověkých pramenů a na citační normy 
moderní medievistické literatury.  
 
Diplomový seminář zaměřený na dějiny 16. a 17. století je věnován zejména dokončení studentských kvalifikačních prací. 
Náplň semináře proto tvoří především diskuse nad historiografickým a metodologickým ukotvením jednotlivých kapitol 
tak, aby jejich text odpovídal současnému směřování výzkumů raného novověku. V semináři i při individuálních 
konzultacích vedoucí práce upozorňuje studenty a studentky na klíčové domácí i zahraniční práce, které jsou nezbytné 
pro všestrannou moderní interpretaci i metodické ukotvení jejich výzkumů. 
 
 
Diplomový seminář k dějinám 18. - 19. století slouží v tomto semestru k dokončení samostatné badatelské práce 
účastníků o tématech kulturních a politických dějin Evropy a USA v 18. – 19. století. Témata se týkají otázek osvícenství, 
liberalismu, socialismu, zejména historie právního a politického myšlení a kulturních dějin šlechty. Cílem výuky je nejen 
prohloubení studia tématu, ale hlavně prezentace výsledků, příprava argumentace a dokončení diplomové práce, dále 
korektury  
a kontrola rukopisu a příprava na obhajobu. 
 
 
V průběhu diplomového semináře, který je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny novověku, studenti i studentky 
dokončují psaní diplomové práce zaměřené na problematiku městského nebo venkovského prostředí. Konečnou podobu 
předloženého textu schvaluje školitel, který vznáší dílčí připomínky k obsahové i formální podobě jednotlivých kapitol. 
Předmětem přípravy a odborné diskuze probíhající na závěr Diplomového semináře II se stává podoba ústní obhajoby 
diplomové práce. V jejím průběhu se od posluchače nebo posluchačky očekává komplexní zhodnocení všech dosažených 



poznatků včetně zmínění badatelských neúspěchů. Žádoucí je i představení konkrétní vize navazujícího výzkumu, který 
by odpovídal vymezenému kontextu hospodářských a sociálních dějin novověku. 
 
V diplomovém semináři, který je zaměřen na dějiny 20. století, studentky a studenti finalizují a završují texty svých 
diplomových prací, které zde předkládají k obhajobě, diskuzi a posouzení ze strany vedení semináře i ostatních účastníků 
kurzu. Společné diskuze směřují k prezentaci uzavřeného, kompaktního a obhajitelného textu diplomové práce 
s důrazem na jeho vhodné teoretické, metodologické, historiografické a heuristické ukotvení, které student/tka 
aplikoval/a na téma, jež v diplomové práci zpracovával/a. Pozornost je nadále věnována aktuálním odborným debatám 
na stránkách vědeckých periodik včetně komentářů odborné literatury i formálnímu zpracování textu diplomové práce. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Diplomanti pracují s odbornou literaturou k tématům svých výzkumů, jejich historiografickému, metodologickému  
a heuristickému ukotvení. Zvláštní pozornost věnují citačním normám a literatuře shrnující další formální náležitosti 
kvalifikačních spisů. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury antické civilizace I 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ doporučený ročník/semestr ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Písemný test 

 

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  

Cílem předmětu je poskytnout studentům obraz každodenního života v řeckém světě, a to na základě výkladu o vývoji 
řecké civilizace v jejích jednotlivých aspektech. Na pozadí historických událostí a změn v antickém světě bude za pomoci 
citací z antických autorů vysvětlován řecký způsob života a jeho odlišnost od okolního, „barbarského“ světa. Zdůrazněna 
bude role umění, literatury, jazyka a náboženství, která byla zodpovědná za identitu řecké kultury po více než dvě tisíciletí. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Vznik řecké civilizace a její základní epochy 
2. Vznik polis, vznik alfabety, vznik a vývoj literatury; svět řeckých dialektů 
3. Řecké město od chrámů až po kanalizaci 
4. Politika a běžný život – občan a stát; úřady, ústava, vojsko, otroci 
5. Mýty, státní kulty, věštírny, mystéria; svátky, slavnosti, sport a hry 
6. Řecké divadlo jako zhmotnění mýtu a zrcadlo polis 
7. Řekové a moře: objevování světa a kolonizace   
8. Zemědělství a řemesla; lokální i dálkový obchod; peníze 
9. Soukromý svět: sex, manželství, rodina, symposion, jídlo a pití, osobní hygiena 
10. Výchova, škola a vzdělání; filozofie a rétorika 
11. Výtvarné umění a architektura 
12. Literatura všeho druhu a její uchování; řečtina jako globální jazyk v době helénistické, římské a byzantské 
13. Pýcha řecké učenosti – astronomie, matematika, geografie a lékařství 
14. Fenomén helenizace a tvrdošíjné životaschopnosti řecké kultury 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Lesley Adkins – Roy A. Adkins, Starověké Řecko, Praha 2011. 
Antonín Bartoněk, Světem starých Řeků, Praha 1977. 
Antonín Bartoněk, Zlatá Egeis, Praha 1969. 
Jochen Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002. 
Bořivoj Borecký – Růžena Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006. 
Jan Bouzek - Iva Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989. 
Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015. 
Luciano Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001. 
Růžena Dostálová, Byzantská vzdělanost, Praha 2003. 
Růžena Dostálová - Radislav Hošek, Antická mystéria, Praha 1997. 
Michael Grant, Klasické Řecko, Praha 2004. 
Robert Graves, Řecké mýty, Praha 2004. 



Radislav Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004. 
Radislav Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972. 
Samuel Noah Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977. 
Zdeněk Kratochvíl, Mýtus, filosofie, věda I a II, Praha 1995. 
Peter Levi, Svět starého Řecka, Praha 1995. 
Pavel Oliva, Svět helénismu, Praha 2001. 
Pavel Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1998. 
Pavel Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000. 
Pavel Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 2003. 
Robin Osborne, Dějiny klasického Řecka, Praha 2010. 
Nicholas Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007. 
Peter Parsons, Dějiny ukryté v písku, Praha 2008. 
Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979. 
Friedo Ricken, Antická filosofie, Olomouc 2002. 
Anna Świderková, Tvář helénistického světa. Od Alexandra Velikého do císaře Augusta, Praha 1983. 
Vladimír Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1976. 
Ladislav Vidman, Od Olympu k Panteonu, Praha 1997. 
Vojtěch Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury středověku I 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník / semestr ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Písemný test  

 

Garant předmětu prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

koncipuje výuku, přednáší  

Vyučující  

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (přednášející 20%) 
Mgr. Martin Pták (přednášející 80%) 
 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studenty s kovodělnými řemesly 13. - 17. st. na základě komparace pramenů písemných, 
ikonografických, hmotných a národopisných. Technický rozvoj a dobové technologie jsou předvedeny na sortimentu 
hmotné kultury z území ČR a zahraničí.  
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Výroba a zpracování kovů ve středověku - přehled, třídění, povinná literatura 
2. Získávání drahých kovů (dobývání, rýžování, sběry, prospektorská činnost, historické těžební revíry v ČR a jižních 
Čechách) 
3. Prvotní zpracovávání neželezných surovin (organizace práce, doly, úpravny rud, prubířství - příklady archeologických 
nalezišť) 
4. Hutnictví železa (výroba železa z rud, hutě, tavicí pece - archeologická naleziště, experimentální tavby) 
5. Kovářství, kovotepectví, kovolijectví - dějiny řemesel na základě pramenů psaných, ikonografických a národopisných 
6. Kovárny a hamry - podoba, vybavení a provoz na základě pramenů psaných, ikonografických a národopisných 
7. Archeologické doklady středověkých a raně novověkých kováren na území ČR 
8. Zvonařství - historie výroby zvonů na základě pramenů písemných, ikonografických a hmotných od starověku po 
současnost 
9. Zvon jako kovolitecký výrobek - deskripce, typologie, příklady dochovaných výrobků od raného středověku po novověk 
10. Výroba zvonů - technologie, výzdoba, archeologické nálezy zvonařských dílen, komparace se současnou výrobou. 
11. Další řemesla, zpracovávající železo a barevné kovy - druhy řemesel, příklady archeologických nálezů (tavicí pece, 
pracoviště pasířů, specifické archeologické nálezy - nářadí ad.) 
12. Hmotná kultura 13. - 17. století - výrobky z kovů; úvod do problematiky, základy třídění do skupin, literatura 
13. Hmotná kultura 13. - 17. století - stavební kování (hřebíky, petlice, řetězy, skoby, petlice, zámky, klíče - typologie, 
chronologie) 
14. Hmotná kultura 13. - 17. století - výrobky z kovů (výbava interiérů - nábytek a jeho kovové součásti - určování, 
typologie) 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Agricola Georgius Agricola, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví – de re metallica libri XII. Z původního vydání Basileae 
MDLVI) přeložili a vydali Bohuslav Ježek a Josef Hummel, Praha 1933. 
Lazar Ercker, Kniha o prubířství (překlad Pavel Vitouš), Praha 1974.  

Bohuslav Klíma, Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích, Studie AÚ ČSAV v Brně VIII/3, Praha 1980. 
Jan Kořan, Staré české železářství, Praha 1946. 
Jan Kořan, Přehledné dějiny československého hornictví, Praha 1955. 
Rudolf Krajíc, Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza 
výrobků ze železa I-II. Praha - Sezimovo Ústí – Tábor 2003. 



Ludmila Kybalová – Radek Lunga – Petr Vácha, Pražské zvony. S úvodní studií o zvonařství, výrobě zvonů a dějinách 
výtvarné výzdoby, Praha 2005.  
Petr Rudolf Manoušek, Zvonařství. Praha 2006. 
Karel Nováček, Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu  
se zaměřením na výrobu a zpracování kovů, Archeologické rozhledy 53, 2001, s. 279-309. 
Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury I/1, I/2. Praha 1985.  
Radomír Pleiner, Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths, Praha 2006. 
Radomír Pleiner, Iron in Archaeology. The European bloomery Smelters, Praha 2000. 
Radomír Pleiner, Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích, Praha 1956. 
Radomír Pleiner, Staré evropské kovářství. Stav metalurgického výzkumu, Praha 1962. 
Sborníky „Stříbrná Jihlava. Studie k dějinám hornictví a důlních prací“, Jihlava 2007 a n. 
Věra Souchopová, Hutnictví železa v 8. - 11. století na západní Moravě, Studie AÚ ČSAV v Brně XIII/1, Praha 1986. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury raného novověku I 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ doporučený ročník / semestr ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p+0s Hod.  28 kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Písemný test 

 

Garant předmětu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující  

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

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studující s každodenním životem, kulturou a myšlením člověka v hierarchicky uspořádané 
společnosti 16. až 18. století, možnostmi heuristiky písemných, hmotných i ikonografických pramenů a jejich následné 
interpretace. V metodologické rovině nejde o kulturně historický přístup, ale o optiku historickoantropologickou, která 
umožňuje proniknout do myšlenkových světů aktérů i do mentality sociálních skupin. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Dějiny každodenního života v proudech evropské historiografie, tradice kulturní historie, průnik sociologizujících  
a historickoantropologických přístupů 
2. Písemné, hmotné a ikonografické prameny k dějinám každodenního života v raném novověku, jejich kritika a úskalí 
interpretace 
3. Člověk v prostoru – reflexe krajiny, kultivace krajiny (obživa), rybníky a rybníkářství 
4. Člověk v prostoru – život s přírodou (člověk, zvíře, rostlina), vnímání přírodních krás všemi smysly 
5. Člověk v prostoru – počasí, reflexe přírodních katastrof 
6. Člověk v prostoru – vnímání chladu a tepla (transfer do hmotné kultury sídel a oblečení)  
7. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru – život s "hranicemi", cestování a cesty 
8. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru – obraz "cizího" a "vlastního" ("obraz toho druhého") 
9. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru – transfer mezi kulturami (exotika, káva, kakao, cukr, tabák)  
10. Člověk a čas – pojetí pozemského času v raném novověku, jeho měření a zaznamenávání (kalendáře, diáře) 
11. Člověk a čas – čas umírání, smrti a života po smrti (představy očistce, nebe, pekla) 
12. Člověk a čas – "pracovní" a "volný" čas raně novověkého člověka 
13. Člověk a čas – „homo festivans“ , jeho hry, zábavy a slavnosti 
14. Člověk a čas – psychický stres jako civilizační důsledek "nedostatku času" a jeho překonávání v raném novověku  

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Philippe Ariès, Dějiny smrti I-II, Praha 2000. 
Bohuslav Balbín (ed. Helena Businská), Krásy a bohatství české země, Praha 1986. 
Lujo Basserman, Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce, Praha 1993. 
Simona Binková – Josef Polišenský (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989. 
Alois Bejblík (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1977. 
Marc Bloch, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 
2004. 
Hana Bočková (ed.), Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Praha 
2007. 
Václav Bok – Anna Kubíková (edd.), Bericht über die Reise Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, 
West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663, České Budějovice 2012. 
Václav Březan (ed. Jaroslav Pánek), Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985. 



Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011. 
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 a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 
Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011. 
Václav Bůžek – Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů 
z Hradce, Praha 1997. 
Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel Král, Jan Zrinský ze Serynu. Příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009. 
Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012. 
Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, 
Praha 2002. 
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. 
Baldassare Castiglione (ed. A. Felix): Dvořan, Praha 1978. 
Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011. 
Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996. 
Jean Delumeau, Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999. 
Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. 
století, České Budějovice 2012. 
Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Praha 2002. 
Miroslava Durajová – Rostislav Smíšek (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus 
den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.  
Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997. 
Eliška Fučíková (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha 1989. 
Bronislaw Geremek, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha 1999. 
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. 
Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007. 
Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Milena Hajná. – Alexandra Tesaříková, Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy  
a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. II. Cestovní 
deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014. 
Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990. 
Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010. 
Jiří Hrbek, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013. 
Jiří Hrbek, Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015. 
Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích 
(1550-1650), České Budějovice 2000. 
Josef Hrdlička (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003. 
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. 
Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. 
Josef Janáček, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959. 
Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997). 
Tomáš Knoz, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.  
Marie Koldinská – Petr Maťa (edd.), Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997. 
Andrea Komlosy – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kultury na hranici, Praha-Wien 1995. 
Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002. 
Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004. 
Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. 
Jiří Kubeš (ed.), Kryšof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004. 
Ludmila Kybalová – Olga Herbenová – Milena Lamarová, Obrazová encyklopedie módy, Praha 1979. 



Emanuel Le Roy Ladurie, Karneval v Romans, Praha 2000. 
Jacques Le Goff, Zrození očistce, Praha 2003. 
Pavel Marek, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018. 
Pavel Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic  
a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005. 
Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 
Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013. 
Jiří Mikulec, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013. 
Jaroslav Miller, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700), Praha 2006.  
Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007. 
Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989. 
Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. 
Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007. 
Radmila Pavlíčková, Triumph in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008. 
Josef Pekař, Kniha o Kosti, Praha 1970 (1998). 
Věra Petráčková – Jan Vogeltanz (edd.), Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979. 
Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století I-II, Praha 1985-1997. 
Josef Petráň, Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791, Praha 1988. 
Josef Petráň, Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996). 
Josef Petráň, Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16. a počátkem 17. století, Praha 1963. 
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. 
Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizme, Praha 
2017. 
Svatava Raková, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005. 
Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002. 
Jana Ratajová (ed.), Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002. 
Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře 
raného novověku, Praha 2008. 
Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české 
literatuře raného novověku, Praha 2009. 
Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006. 
Jan Royt – Hana Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998. 
Jindřich Skopec (ed.), Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816, I-V, Praha 1907-1938. 
Miloš Sládek (ed.), Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995. 
Miloš Sládek (ed.), Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze, Praha 2000. 
Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání 
konce 17. a prvých dvou třetin 18. století, Praha 2005. 
Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 
2009. 
Rostislav Smíšek, Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697, České 
Budějovice 2015. 
Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie  
a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.  
Lucie Storchová – Jan Horský, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 
20. století, Praha 2009. 
František Šmahel, Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha 2012. 
Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004. 
ŠtěpánVácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha-
Litomyšl 2009.  
Vít Vlnas, Jan Nepomucký - česká legenda, Praha 1993. 
Petra Vokáčová, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014. 
Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999. 
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. 
Zikmund Winter, Děje vysokých škol pražských od secesí cizích národů po dobu bitvy bělohorské, Praha 1897. 
Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006. 
Čeněk Zíbrt, Dějiny kroje v zemích českých, Praha 1892. 
Miroslav Žitný (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621 I-II, České 
Budějovice 2015-2016. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury 19. století I 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník / semestr ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření 
studijních výsledků a další 
požadavky na studenta 

Písemný test 

 

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

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (přednášející 100%) 
 

Stručná anotace předmětu  

Studenti a studentky se postupně seznámí s hlavními aspekty každodenního života, který se během 19. století odehrával 
v různých společenských vrstvách stavovské i občanské společnosti. Na konkrétních příkladech jsou dokládány rituály  
i stereotypy včetně vzájemného prolínání soukromého a veřejného života. V metodologické rovině je uplatňován 
historicko-antropologický přístup, který umožňuje lepší pochopení myšlenkových světů jednotlivců i skupinové 
mentality. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Rodina našich předků (svatba, rodina, sexualita) 
2. Od kolébky k pubertě (kojenecký věk, dítě v rodině, dětský svět) 
3. Vzdělání a škola (předškolní zařízení, základní a střední školství, problémy dívčího vzdělávání) 
4. Život v armádě (odvod, nástup do armády, výcvik, ubytování a stravování) 
5. Stáří a výměnek 
6. Umírání a smrt  
7. Hospitalizační a nemocniční péče 
8. Kremační hnutí, způsoby pohřbívání, hřbitovní kultura 
9. Objev volného času (čas k práci – čas k odpočinku; od „vakací“ k prázdninám) 
10. Svátky a festivity (církevní a světské) 
11. Společenský život (návštěvy, salony, spolky a výstavy) 
12. Čtenáři, nakladatelství a knihkupectví 
13. Rozvoj tělovýchovy a sportu (turistika, cyklistika, bruslení, lyžování, kopaná) 
14. Cestování (dopravní cesty a prostředky) 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2005. 
Francois Furet, Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.  
Milan Hlavačka, Cestování v éře dostavníků. Všední den na středoevropských cestách, Praha 1996. 
Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014. 
Ludmila Hlaváčková – Petr Svobodný, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004. 
Zdeněk Hojda – Marta Ottová – Roman Prahl (edd.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Praha 2009. 
Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990. 
Jiří Koliš – Michal Niger, Český sport 1862-1914, Praha 2004.  
Milena Lenderová – Tomáš Jiránek – Marie Macková, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009. 
Milena Lenderová, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 20162. 
Milena Lenderová – Karel Rýdl, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006. 
Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (ed.), Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999. 



Pavel Novák a kol., Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého 
století, Praha 2007. 
Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001. 
Taťána Petrasová – Pavlína Machalíková (edd.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010. 
Václav Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999. 
Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 
2016. 
Kristýna Ulmanová, Cestování před sto lety aneb všude dobře, doma nejlépe, Praha 2011.  
Alice Velková, Krutá vrchnost, Ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století 
na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009. 
Pavla Vošahlíková, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury 20. století I 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník/semestr ZS 

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

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky přednáška  

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Písemný test 

 

Garant předmětu doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející  

Vyučující  

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (přednášející 50%)  
PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. (přednášející 50%) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je objasnění proměn každodenního života české, resp. československé společnosti 20. století 
nahlížených v širokých souvislostech západní civilizace. Pozornost bude věnována proměnám vzorců chování v dlouhém 
trvání, výrazných životních rituálů a kultury v širokém slova smyslu.  
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Uvedení do problematiky dějin každodennosti. Seznámení s prameny a literaturou. 
2. Proměny postavení mužů a žen. Feminismus. 
3. Dětství a dospívání. 
4. Mládežnická hnutí. 
5. Proměny sexuálního chování a jeho vnímání. 
6. Rodinný život. 
7. Výrazné životní rituály – narození, sňatky, pohřby. 
8. Proměny festivit. 
9. Obchod a služby. 
10. Stravování (zdravá strava, problémy zásobování, závodní jídelny). 
11. Lékařská péče a rozvoj medicíny. 
12. Móda a odívání. 
13. Hygiena a kult těla. 
14. Ochrana přírody a kulturního dědictví. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Chris Barker, Slovník kulturálních studií, Praha 2006. 
Zygmunt Bauman, Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha 1999. 
Jean-Claude Bologna, Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha 1997. 
Joanna Bourkeová, Znásilnění. Dějiny od roku 1860 do současnosti, Praha 2010. 
Deborah Brunton (ed.), Health, Disease and Society in Europe 1800-1930. A source book, New York 2004. 
Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha 2008. 
Jana Burešová, Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, Olomouc 2001. 
Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. 
století v zajetí historiografie, Pardubice 2006. 
Karel Černý – Petr Svobodný (edd.), Historia, Medicina, Kultura. Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006. 
Norbert Elias, O osamělosti umírajících, Praha 1998. 
Norbert Elias, O procesu civilizace I-II, Praha 2006-2007. 
Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř – Libor Vykoupil (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006. 
Michel Foucault, Dějiny sexuality I-III, Praha 1999-2003. 
Michel Foucault, Moc, subjekt a sexualita, Bratislava 2000. 
Martin Franc, Řasy, nebo knedlíky, Praha 2003. 
Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii, Praha 2006. 



Dagmar Hájková – Pavel Horák, Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu, Střed. Časopis pro 
mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. = Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in 
the 19th and 20th Centuries 7, 2015, č. 2, s. 32-58. 
Martina Halířová, Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace jako 
součást ochrany dětství, Pardubice 2012. 
Eric J. Hobsbawm, Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000. 
Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990. 
Blanka Jedličková - Milena Lenderová - Miroslav Kouba - Ivo Říha, Krajiny prostřených i prázdných stolů I., II., Evropská 
gastronomie v proměnách staletí, Pardubice-Polabiny 2016, 2017. 
Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, Pardubice 2003 (= Sborník vědeckých prací Univerzity 
Pardubice. Série C. Suppl. 5). 
Lenka Kalinová, Společenské proměny v čase socialistického experimentu, Praha 2007. 
Christina Kiaer – Eric Najman (edd.), Everyday Life in Early Societ Russia. Taking the Revolution Inside, Bloomington 2006.  
Michael Kerringan, Historie smrti. Pohřební zvyky a smuteční obřady od starověku po současnost, Praha 2008. 
Jiří Knapík, Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní výchovy v 50. a 60. letech, Historica : Revue pro 
historii a příbuzné vědy Ostrava 8, 2017, č. 2, s. 197-215. 
Jiří Knapík – Martin Franc a kol., Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 I-II, Praha 
2011. 
Roman Krakovský -  Jennifer Higgins, State and society in communist Czechoslovakia. Transforming the everyday from 
World War II to the fall of the Berlin Wall, London - New York 2018. 
Milena Lenderová, Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002. 
Milena Lenderová, S pietou popel shrnouce… aneb kremace v Čechách, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 1, s. 23-27. 
Milena Lenderová – Martina Halířová – Tomáš Jiránek, Vše pro dítě. Válečné dětství 1914-1918, Praha – Litomyšl 2015.  
Vladimír Macura, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2008. 
Olga Nešporová, Na věčnost bez patosu. Pohřební rituály za komunismu a dnes, Dějiny a současnost 11, 2008, s. 40-43. 
Pavel Novák – Marie Buňatová – Přemysl Reibl – Vladimíra Růžičková – Dana Strnadová – Alena Štecherová – Klára Míčová 
– Martin Vlček, Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého 
století, Praha 2007. 
Doubravka Olšáková, Pohyblivé svátky. Kalendáře a významná výročí let 1945-1960, Dějiny současnost 30, 2008, č. 8,  
s. 34-36. 
Oznamuje se láskám vašim… aneb svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007. 
Jaroslav Pažout (ed.), Každodenní život v Československu 1945/48-1989, Praha – Liberec 2015. 
Josef Petráň, Dvacáté století v Ouběnicích, Praha 2009. 
Roy Porter, Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001. 
Antoine Prost – Gérard Vincen (edd.), Geschichte des privaten Lebens V. Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart, Frankfurt 
am Main 1992. 
Jana Skarlantová, Oděv jako znak. Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny, Praha 2007. 
Richard Vinen, Evropa dvacátého století, Praha 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury antické civilizace II 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník / semestr LS 

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

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 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

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

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je poskytnout studentům obraz každodenního života římské civilizace, a to od jejích počátků až po raně 
byzantské období. V jednotlivých přednáškách budou vysvětleny jednotlivé aspekty římské civilizace, její návaznost  
na řeckou kulturu a její odlišnost od okolního, „barbarského“ světa. Zdůrazněn bude vliv knižní kultury a význam tradic 
v římském světě. Výklad bude doprovázen odpovídajícími citacemi římských autorů, jež budou interpretovány. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Počátky římské civilizace, etruský a řecký vliv  
2. Republika a císařství 
3. Římská armáda od republiku až po Byzanc 
4. Zvětšující se římský svět: občané, cizinci, otroci 
5. Mince jako platidlo i jako nositel propagandy 
6. Chlouba římské civilizace: akvadukty, lázně, silnice 
7. Římské výtvarné umění veřejné i soukromé 
8. Římská literatura a jazyk 
9. Svět římského práva 
10. Manželství, rodina, rod, předkové a tradice   
11. Výchova a vzdělání; školy a římská učenost 
12. Náboženství státní a soukromé; svět mrtvých 
13. Řím a provincie 
14. Barbaři a Římané – romanizace a barbarizace 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Lesley Adkins – Roy A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012. 
Anthony Barrett (ed.), Životy císařů, Praha 2012. 
Mary T. Boatwright, Daniel J. Gargola - Richard J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina 
Velikého, Praha 2012. 
Jan Burian, Římské impérium, Praha 1994. 
Jan Burian, Římské impérium, Praha 1994. 
Jan Burian, Zánik antiky, Praha 1972. 
Jan Burian, Řím. Světla a stín antického velkoměsta, Praha 1970. 
Jan Burian - Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015. 
Gian Biagio Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003.  
Manfred Clauss, Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha 2005. 
Roger Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005. 
Tim Cornell - John Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995. 
Josef Češka, Zánik antického světa, Praha 2000. 



Josef Češka, Poslední století starověku, Brno 1987. 
Josef Češka, Římský dominát, Brno 1976. 
Werner Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma, Praha 2006. 
Werner Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004. 
Robert Étienne, Julius Caesar, Praha 2007. 
Adrian K. Goldsworthy, Armáda starého Říma, Praha 2010. 
Michael Grant, Pád říše římské, Praha 1997. 
Michael Grant, Římští císařové, Praha 2002. 
Michael Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999. 
Michael Grant, Židé v římském světě, Praha 2003. 
Tom Holland, Dynastie: vzestup a pád Caesarova rodu, Praha 2018. 
Radislav Hošek - Václav Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990. 
Karl Christ, Krize a zánik římské republiky, Praha 2010. 
Eva Kuťáková – Anežka Vidmanová (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.  
Nicholas Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007. 
Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979. 
Jean-Nöel Robert, Řím, Praha 2001. 
Jörg Rüpke, Náboženství Římanů, Praha 2007. 
Reinhard Wolters, Římané v Germánii, Praha 2002. 
Vojtěch Zamarovský, Dějiny psané Římem, Praha 1995. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury středověku II 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník / semestr LS 

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

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 prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

koncipuje výuku, přednáší a zkouší 

Vyučující  

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (přednášející 20%) 
Mgr. Martin Pták (přednášející 80%) 

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámení se středověkým kovářstvím a cihlářstvím 13. - 17. st. na základě komparace pramenů 
písemných, ikonografických, hmotných a národopisných. Technický rozvoj a dobové technologie jsou předvedeny  
na sortimentu hmotné kultury z území ČR a zahraničí.  
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Doklady využívání zvířecí síly - přehled dějin bádání, literatura; typologie a chronologie podkov a udidel. 
2. Doklady využívání zvířecí síly - typologie a chronologie třmenů, ostruh, hřebel a přezek (součásti postrojů). 
3. Zemědělské nářadí - přehled dějin bádání, literatura; úprava půdy - typologie a chronologie oradel a jejich součástí. 
4. Zemědělské nářadí - kultivace půdy, sklizeň; typologie a chronologie bran, motyk, lopat, rýčů, srpů, kos, řezacích 
stolic, vinařských nožů a cepů. 
5. Zemědělské nářadí - chov dobytka; typologie a chronologie vidlí, háků, ovčáckých nůžek a kovaných hrotů. 
6. Řemeslnické nástroje - přehled dějin bádání, literatura; typologie a chronologie nástrojů pro práci s kovem (kladivo, 
kovadlina) kleště, nůžky na plech, pilník, průbojník, sekáč. 
7. Řemeslnické nástroje - typologie a chronologie nástrojů pro práci s kovem (kleště, nůžky na plech, pilník, průbojník, 
sekáč, nástroje na odlévání a zpracování kovů). 
8. Řemeslnické nástroje - typologie a chronologie nástrojů pro práci s dřevem (sekyra, pila, hoblík, dláto, nebozez, 
poříz, šindelářský struh, škrabka). 
9. Řemeslnické nástroje - typologie a chronologie nástrojů pro práci s kůží (ševcovský nůž, koželužský nůž, kožešnická 
kosa, šídlo). 
10. Řemeslnické nástroje - typologie a chronologie nástrojů pro práci s textiliemi (krejčovské nůžky, jehly, náprstky ad.). 
11. Řemeslnické nástroje - typologie a chronologie nástrojů pro práci s kamenem, hlínou, horninami a potravinářská 
řemesla (klín, želízko, špičák, palice, zednická lžíce, sekáče, nože). 
12. Zbraně a zbroj – dějiny bádání v Evropě a ČR, osobnosti, publikace, vývoj zbraní a zbroje ve vztahu k proměnám 
vojenství ve středověku. 
13. Středověké zbraně – typologie, morfologie, terminologie, archeologické nálezy. 
14. Středověká zbroj – typologie, morfologie, terminologie, archeologické doklady. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Ludvík Belcredi, Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů, Archaeologia historica 14, 1989, s. 437-
472. 
Magdalena Beranová, Zemědělská výroba v 11. - 14. století na území Československa, AÚ ČSAV Brno III-1. Praha 1975. 
Jan Durdík – Zoroslava Drobná – Eduard Wagner, Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Praha 1956.  
Václav Husa – Josef Petráň – Alena Šubrtová, Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních, Praha 1967.  
Josef Janáček, Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1963.  
Petr Klučina, Zbroj a zbraně, Evropa 6.-17. století, Praha 2004. 
Rudolf Krajíc, Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza 
výrobků ze železa I - II., Praha - Sezimovo Ústí – Tábor 2003.  
Rudolf Krajíc, Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220), Tábor 1998. 



Zdeňka Měchurová, Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období, Vlastivědný 
věstník moravský 32, 1980, s. 187-193. 
Zdeňka Měchurová, Kůň tažný a jezdecký v raném středověku, Časopis Matice moravské 66, 1981, s. 75-91. 
Zdeněk Měřínský, K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě 
a ve Slezsku, Archaeologia historica 8, 1983, s. 41-71. 
Ewart Oakeshott, European Weapons and Armour, London 1980. 
Josef Petráň, Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury, Archaeologia historica 8, 1983, s. 27-39. 
Zdeněk Rasl, Závěsné zámky dvou tisíciletí z hlediska technického vývoje, NTM 1978-1988, 2. Studie k dějinám techniky, 
Praha 1988, s. 153-222. 
Miroslav Richter – Zdeněk Smetánka, Archeologie a studium středověké řemeslné výroby, Archaeologia historica 7, 1983, 
s. 11-31. 
Alexander Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I, 
Slovenská archeológia 23, 1975, č. 1, s. 119-215. 
Alexander Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, 
Slovenská archeológia 24, 1976, č. 2, s. 245-395. 
Eduard Wagner, Zbraně sečné a bodné, Praha 2006. 
Zikmund Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Praha 1906. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury raného novověku II 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ Doporučený ročník / semestr LS 

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

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 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

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

Stručná anotace předmětu  

Cílem předmětu je seznámit studující s každodenním životem, kulturou a myšlením člověka v hierarchicky uspořádané 
společnosti 16. až 18. století, možnostmi heuristiky písemných, hmotných i ikonografických pramenů a jejich následné 
interpretace. V metodologické rovině nejde o kulturně historický přístup, ale o optiku historickoantropologickou, která 
umožňuje proniknout do myšlenkových světů aktérů i do mentality sociálních skupin. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Muž, žena, dítě v přechodových rituálech mezi životem a smrtí v období raného novověku 
2. Člověk a tělo, sexualita, intimita 
3. Rituál sňatku, manželské soužití 
4. Početí, těhotenství, porod, šestinedělí, křtiny, dětství, dospívání, výchova a vzdělání 
5. Stáří, nemoci, smrt a pohřeb 
6. Člověk v domácnosti a sítích rodinných vztahů 
7. Kultura bydlení, oblékání a stolování. 
8. Člověk raného novověku ve světě sociálních interakcí – příbuzenství, sousedství, patronát, profesní korporace 
9. Čest jako legitimizace sociálního statutu individua v sociálním prostoru hierarchicky uspořádané společnosti  
10. Člověk ve světě norem „veřejného“ života 
11. Člověk v sítích moci na lokální, regionální a zemské úrovni rozhodovacích procesů 
12. Každodennost sociálních protestů, sociálních konfliktů, kriminality 
13. Cesty k marginalizaci individua a kultura života na společenském okraji 
14. Podoby smutku, strachu a radosti v každodenním životě raného novověku 
  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Philippe Ariès, Dějiny smrti I-II, Praha 2000. 
Bohuslav Balbín (ed. Helena Businská), Krásy a bohatství české země, Praha 1986. 
Lujo Basserman, Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce, Praha 1993. 
Simona Binková – Josef Polišenský (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989. 
Alois Bejblík (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1977. 
Marc Bloch, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 
2004. 
Hana Bočková (ed.), Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Praha 
2007. 
Václav Bok – Anna Kubíková (edd.), Bericht über die Reise Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, 
West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663, České Budějovice 2012. 
Václav Březan (ed. Jaroslav Pánek), Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985. 



Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011. 
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 a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010. 
Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011. 
Václav Bůžek – Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů 
z Hradce, Praha 1997. 
Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel Král, Jan Zrinský ze Serynu. Příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009. 
Václav Bůžek – Ondřej Jakubec,Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012. 
Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, 
Praha 2002. 
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. 
Baldassare Castiglione (ed. A. Felix): Dvořan, Praha 1978. 
Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011. 
Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996. 
Jean Delumeau, Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999. 
Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. 
století, České Budějovice 2012. 
Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Praha 2002. 
Miroslava Durajová – Rostislav Smíšek (edd.), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus 
den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.  
Robert J. W. Evans, Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997. 
Eliška Fučíková (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha 1989. 
Bronislaw Geremek, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha 1999. 
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. 
Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007. 
Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Milena Hajná. – Alexandra Tesaříková, Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a 
Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. II. Cestovní 
deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014. 
Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990. 
Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010. 
Jiří Hrbek, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013. 
Jiří Hrbek, Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015. 
Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích 
(1550-1650), České Budějovice 2000. 
Josef Hrdlička (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003. 
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. 
Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. 
Josef Janáček, Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959. 
Josef Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997). 
Tomáš Knoz, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.  
Marie Koldinská – Petr Maťa (edd.), Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997. 
Andrea Komlosy – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kultury na hranici, Praha-Wien 1995. 
Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002. 
Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004. 
Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. 
Jiří Kubeš (ed.), Kryšof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004. 
Ludmila Kybalová – Olga Herbenová – Milena Lamarová, Obrazová encyklopedie módy, Praha 1979. 



Emanuel Le Roy Ladurie, Karneval v Romans, Praha 2000. 
Jacques Le Goff, Zrození očistce, Praha 2003. 
Pavel Marek, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018. 
Pavel Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a 
Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005. 
Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004. 
Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013. 
Jiří Mikulec, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013. 
Jaroslav Miller, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700), Praha 2006.  
Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007. 
Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989. 
Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987. 
Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007. 
Radmila Pavlíčková, Triumph in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008. 
Josef Pekař, Kniha o Kosti, Praha 1970 (1998). 
Věra Petráčková – Jan Vogeltanz (edd.), Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979. 
Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století I-II, Praha 1985-1997. 
Josef Petráň, Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791, Praha 1988. 
Josef Petráň, Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996). 
Josef Petráň, Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16. a počátkem 17. století, Praha 1963. 
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. 
Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 
2017. 
Svatava Raková, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005. 
Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002. 
Jana Ratajová (ed.), Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002. 
Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře 
raného novověku, Praha 2008. 
Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české 
literatuře raného novověku, Praha 2009. 
Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006. 
Jan Royt – Hana Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998. 
Jindřich Skopec (ed.), Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816, I-V, Praha 1907-1938. 
Miloš Sládek (ed.), Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995. 
Miloš Sládek (ed.), Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze, Praha 2000. 
Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání 
konce 17. a prvých dvou třetin 18. století, Praha 2005. 
Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 
2009. 
Rostislav Smíšek, Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697, České 
Budějovice 2015. 
Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a 
teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.  
Lucie Storchová – Jan Horský, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 
20. století, Praha 2009. 
František Šmahel, Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha 2012. 
Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004. 
ŠtěpánVácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha-
Litomyšl 2009.  
Vít Vlnas, Jan Nepomucký - česká legenda, Praha 1993. 
Petra Vokáčová, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014. 
Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999. 
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. 
Zikmund Winter, Děje vysokých škol pražských od secesí cizích národů po dobu bitvy bělohorské, Praha 1897. 
Čeněk Zíbrt, Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006. 
Čeněk Zíbrt, Dějiny kroje v zemích českých, Praha 1892. 
Miroslav Žitný (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621 I-II, České 
Budějovice 2015-2016. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  Hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury 19. století II 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ  doporučený ročník / semestr LS 

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

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. Josef Grulich, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející a zkoušející 

Vyučující  

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (přenášející 100%) 

Stručná anotace předmětu  

Studenti a studentky se postupně seznámí s hlavními aspekty každodenního života, který se během 19. století odehrával 
v různých společenských vrstvách stavovské i občanské společnosti. Na konkrétních příkladech jsou dokládány rituály  
i stereotypy včetně vzájemného prolínání soukromého a veřejného života. V metodologické rovině je uplatňován 
historicko-antropologický přístup, který umožňuje lepší pochopení myšlenkových světů jednotlivců i skupinové 
mentality. 
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Urbanizace českých zemí a Evropa 
2. Průmyslová revoluce v českých zemích 
3. Město a městská společnost v procesu modernizace 
4. Proměny zemědělské společnosti 
5. Nový obraz města  
6. Kriminalizace menšin během 19. století 
7. Zločinnost, prostituce a kuplířství 
8. Vliv urbanizace na bytové poměry 
9. Městský a venkovský dům (jednotlivé místnosti a jejich vybavení) 
10. Svícení a topení, vodovody a kanalizace  
11. Obchody a nákupy (trhy, krámy, obchody, reklama) 
12. Čistota (osobní hygiena, ideál krásy, praní prádla) 
13. Oblékání a oděvní móda (oděv jako výraz politických sympatií a emancipace, oděv a profese, oděv  
      a sociální komunikace, oděv a ideál krásy, oděv v zajetí vědy a techniky, móda a zdraví, dětský oděv) 
14. Zajišťování stravy a veřejné zdravotnictví (frekvence, názvy a složení denních jídel, stolování, kuchařské knihy, 
      hostince a hospody) 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Ludmila Fialová – Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982. 
Lukáš Fasora, Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Praha 2010. 
Zdeněk Hojda (ed.), Útisk – charita – vyloučení, Praha 2015. 
Pavla Horská – Eduard Maur – Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha-Litomyšl 2002. 
Jana Horváthová, Kapitoly z dějin Romů, Praha 2002. 
Tomáš Jiránek – Milena Lenderová – Marie Macková, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009. 
Pavel Kladiwa – Aleš Zářický (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009. 
Milena Lenderová, Chytila Patrola…aneb prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.  
Milena Lenderová – Daniela Tinková – Vladan Hanulík (edd.), Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského 
obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014. 
Radek Lipovski, Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850), Ostrava 2013. 



Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (ed.), Biedermeier v českých zemích 19. století, Praha 2004. 
Jana Machačová – Jiří Matějček, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.  
Lenka Matušíková, K dějinám Židů v českých zemích, Praha 2015. 
Pavel Novák a kol., Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého 
století, Praha 2007. 
Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák, Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha 2011. 
Jiří Pešek, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999. 
Virginia Smithová, Dějiny čistoty a osobní hygieny, Praha 2011. 
Eva Úchalová, Česká móda 1780-1870. Pro salon i promenádu, Praha 1999. 
Eva Úchalová, Česká móda 1870-1918. Od valčíku po tango, Praha 1997. 
Pavla Vošahlíková, Zlaté časy české reklamy, Praha 1999.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny každodenní kultury 20. století II 

Typ předmětu povinně volitelný/PZ doporučený ročník / semestr LS 

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

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 %) 
PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. (přednášející 50%) 

Stručná anotace předmětu  

 
Cílem předmětu je objasnění proměn každodenního života české, resp. československé společnosti 20. století 
nahlížených v širokých souvislostech západní civilizace. Pozornost bude věnována proměnám vzorců chování v dlouhém 
trvání, výrazných životních rituálů a kultury v širokém slova smyslu.  
 
Základní tematické okruhy přednášek: 
1. Proměny bydlení a domácnosti. 
2. Město a venkov. 
3. Sport.  
4. Turistika, tramping, cestování. 
5. Doprava. 
6. Fenomén tisku (noviny, časopisy, knihy). 
7. Nová média (rozhlas, televize, internet). 
8. Proměny vzdělanosti. 
9. Proměny práce ve 20. století – sociální politika, průmysl služeb, postindustriální společnost. 
10. Církve a religiozita ve 20. století. 
11. Kriminalita. 
12. Válka ve 20. století. 
13. Totalitní režimy. 
14. Globalizace. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Raymond Aron, Opium intelektuálů, Praha 2001. 
Zygmunt Bauman, Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha 1999. 
Chris Barker, Slovník kulturálních studií, Praha 2006. 
Petr Blažek (ed.), Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Praha 2005. 
Bill Bryson, Dům, domov, domácnost, dějiny architektury, Praha 2013. 
John Connely, Zotročená univerzita, Praha 2008. 
František Čapka, Odbory v českých zemích v letech 1918-1948, Brno 2008. 
Ralph Dahrendorf, Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek, Jinočany 2008. 
Vladislav David – Michal Malacka, Fenomén mezinárodního terorismu, Praha 2005. 
Jan Děkanovský, Sport, média a mýty, Praha 2008. 
Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Evropská velkoměsta za druhé světové války. Každodennost okupovaného 
velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropském srovnání, Praha 2007 (= Documenta Pragensia 26). 
Niall Ferguson, Nešťastná válka, Praha 2004. 



Jindřich Francek, Zločin a trest v českých dějinách. Ve službách spravedlnosti za Rakouska i za republiky, Praha 2000. 
David Frýdl, Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky, Brno 2001. 
Jan Gebhart – Ivan Šedivý (edd.), Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), Praha 2003. 
Peter Heumos, „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví“. Dělníci a státní socialismus v Československu 1945-1968, Praha 
2006. 
Eric J. Hobsbawm, Globalizace, demokracie a terorismus, Praha 2009. 
Pavla Horáková -  Jiří Kamen, Zum Befehl, pane lajtnant, aneb, Poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva, Praha 
2018. 
Pavla Horská – Eduard Maur – Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002. 
Christian Huitema, A bůh stvořil internet…., Praha 1996. 
Bob Hurikán, Dějiny trampingu, Praha 1990. 
Jan Jirák – Barbara Köpplová, Média a společnost, Praha 2007. 
Petr Kaleta – Lukáš Novosad (edd.), Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století, Praha 2008. 
František Kavka – Josef Petráň (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy IV, Praha 1998. 
Rudolf Kučera, Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918, Praha 2013. 
František Kutnar, Malé dějiny brambor, Pelhřimov 2005. 
Martin Kupka, Woodcraft, Praha 1991. 
Vlastislav Lacina – Jan Hájek, Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy, Praha 2002. 
Pavel Marek, České schizma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924, 
Olomouc – Rosice 2000. 
Pavel Marek – Volodymyr Bučena, Pravoslavní v Československu 1918-1953, Brno 2008. 
Jiří Mitáček, Moravská města na prahu moderní doby. Každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. 
století, Brno 2013. 
Josef Petráň, Dvacáté století v Ouběnicích, Praha 2009. 
Jan Rychlík, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu, Praha 2007. 
Aleš Sekot, Sociologie sportu, Brno 2006. 
Robert Service, Soudruzi. Světové dějiny komunismu, Praha 2009. 
Lucie Skřivánková - Rostislav Švácha - Martina Koukalová - Eva Novotná, Paneláci 2, Historie sídlišť v českých zemích 1945-
1989, Praha 2017. 
Petr Šámal, Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století, Praha 2009. 
Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka, Praha 2001. 
Jan Štemberk, Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. 
století, Praha 2008.  
Jan Štemberk, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Praha – 
Pelhřimov 2009. 
Jan Štemberk, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: k dějinám československé turistiky v letech 1945-1968, Pelhřimov 
2017. 
Jaromír Tauchen, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), Praha 2016. 
Barbora Vacková - Klára Eliášová - Markéta Reuss Březovská - Jitka Ressová - Libor Stavjaník, Baťovský domek: mizející 
prvky zlínské architektury, Brno 2017. 
Dalibor Vácha, Bratrstvo. Všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914-1918), Praha 2015.  
Dalibor Vácha, Ostrovy v bouři. Každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920), Praha 2016. 
Marek Waic (ed.), Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu, Praha 2004.  
Veronika Zapletalová, Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností, Brno 2007. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

 
 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 
 
Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve studijním plánu: 
 
Oborové předměty: 
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. 
Krajíc, Rudolf, prof. PhDr., CSc. 
Král, Jaroslav, Mgr. 
Král, Pavel, PhDr., Ph.D. 
Pták, Martin, Mgr. 
Rauchová, Jitka, PhDr., Ph.D. 
Skořepová, Markéta, PhDr., Ph.D. 
Smíšek, Rostislav, PhDr., 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 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře, garant předmětu 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce, garant předmětu 
Dějiny každodenní kultury raného novověku I, II – přednášející, garant předmětu 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové 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 Učitelství dějepisu pro základní 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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce 
Dějiny každodenní kultury antické civilizace I, II – přednášející, garant předmětu 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce 
Dějiny každodenní kultury 19. století I, II – přednášející, garant předmětu 

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 Scop
us 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

Jméno a příjmení Rudolf Krajíc Tituly prof. PhDr., CSc. 

Rok narození 1954 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 každodenní kultury středověku I, II – přednášející, garant předmětu 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor prehistorie - dějepis, 1978 (Mgr.) 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor archeologie, 1982 (PhDr.) 
Archeologický ústav AV ČR Praha, obor středověká archeologie, 1993 (CSc.) 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, docent, 2002-2006, jpp 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, docent, 2006-2019 
Husitské muzeum Tábor, vedoucí archeolog, vedoucí Archeologického oddělení HM, 1978-2018 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, profesor, 2019 - dosud 
 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce: 27  
Diplomové práce: 12  
Disertační práce: 2  
 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

slovanská archeologie 2002 MU  WOS Sco
pus 

ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 1 2 397 

archeologie pravěku a středověku 2019 MU 

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: 
Rudolf Krajíc, Jan Hus na jihu Čech v letech 1413-1414.  Jan Hus in the southern Bohemia in 1413-1414, in: Jan Hus 1415-
2015, Tábor 2015, s. 23-37.  
Rudolf Krajíc, Archeologie v historickém centru Bechyně. Archaeology in the Historic Centre of the town Bechyně, Husitský 
Tábor 19, 2015, s. 25-114. 
Rudolf Krajíc, Archeologie po stopách M. Jana Husa na Táborsku. Archaeology in the footprints of Master Jan Hus in the 
Tabor region, in: Jan Hus 1415 a 600 let poté, Tábor 2015, s. 329-342. 
Rudolf Krajíc, K podobě táborského hradu ve 13 století.  To the appearence of the Tábor´s castle in the 13th century, in: 
Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger, Královská založení na jihu 
Čech za vlády posledních Přemyslovců, České Budějovice 2016, s. 129-158.  
Rudolf Krajíc – Zdeněk Měřínský – Pavel Vařeka, Archaeology of the 16th-20th century in the Czech republic, 
Archaeologia historica 42, 2017, s. 369-399. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Průběžná pedagogická praxe - Dějepis – vedoucí semináře 
Didaktika dějepisu pro základní školy I, II – přednášející, vedoucí semináře 
 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové 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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

Jméno a příjmení Martin Pták Tituly  Mgr. 

Rok narození 1985 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 10 do kdy 0621 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp. rozsah 10 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 

Dějiny každodenní kultury středověku I, II – přednášející 
 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor archeologie, 2008 (Bc.) 
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor archeologie, 2012 (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent, 2013-dosud, jpp 

Prácheňské muzeum v Písku, archeolog, 2008-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 2 41 

   

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: 
Martin Pták – Eva Stehlíková – Eva Koppová – Jiří Fröhlich – Tereza Šálková – Jaroslav Jiřík, Attempt at dendrochronological 
dating of the medieval gold-ore processing mill found in Stará Pazderna near Písek, South Bohemia, Fines Transire 23, 
2014, s. 233-238. 
Hana Hojerová – Jan John – Jan Kocina – Daniel Kovář – Martin Pták – Václav Vondrovský, Nový nález militárie a terénních 
reliktů souvisejících se zaniklou tvrzí Trojaň (okr. Český Krumlov), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 2014,  
s. 281-293.  
Monika Konrádová – Václav Vondrovský – Martin Pták – Jan John – Jan Kocina, Nově identifikovaná polní opevnění  
na Lhenicku (okr. Prachatice), Archaeologia historica 42, 2017, č. 1, s. 7-23. 
Martin Pták, Hromadné nálezy mincí poloviny 20. století. Dva příklady z jižních Čech, Numismatické listy 72, 2017, s. 8-15. 
Václav Vondrovský – Jiří Bumerl – Petr Šída – Michaela Ptáková – Martin Pták – Ondřej Chvojka, Nové poznatky  
o neolitickém osídlení jižních Čech, Archeologické rozhledy 70, 2018, č. 2, s. 147-194. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
 
 
 
  



Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Historiografie - přednášející 
Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce 
Dějiny každodenní kultury 20. století I, II – přednášející 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové 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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové 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). 
Monika Konrádová – Rostislav Smíšek, Habsburgowie i Michał Korybut Wiśniowiecki. Przyjazd arcyksiężniczki Eleonory 
Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej, Historia Slavorum Occidentis 2015, č. 2,  
s. 101-136. 
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. 

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 Učitelství dějepisu pro základní školy 

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 

Historiografie – přednášející, garant předmětu 
Specializační seminář I, II – vedoucí semináře 
Didaktika dějepisu pro základní školy I, II – přednášející, garant předmětu 
Průběžná pedagogická praxe – Dějepis – vedoucí semináře, garant předmětu 
Souvislá pedagogická praxe – Dějepis – garant předmětu 
Diplomový seminář I, II – vedoucí diplomové práce 
Dějiny každodenní kultury 20. století I, II – 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. 
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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 
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, 

https://wstag.jcu.cz/portal/


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 Učitelství dějepisu pro základní školy je úzce propojen s dalšími magisterskými studijními 
programy nabízenými Historickým ústavem Filozofické fakulty JU, především se studijním programem Historie, 
se kterým sdílí kurzovní přednášky a semináře zabývající se historiografií, dějinami každodenní kultury  
od antického starověku do současnosti a část teoretických disciplín zaměřených na hlubší poznání moderních 
metodologických přístupů historických věd. Po obsahové stránce je také úzce provázán se studijním 
programem Učitelství dějepisu pro střední školy. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že studijní program 
Učitelství dějepisu pro základní školy 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 záklanídmi 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 kvalifikaci pedagogického pracovníka – 
učitele pro druhý stupeň základních škol. Rovněž získá nezbytný základ pro další rozšiřování vlastního 
profesního profilu v doktorském studijním programu České dějiny.  

 
 



Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Učitelství pro základní školy 

Jméno a příjmení Miloš Zelenka Tituly  

Rok narození 1961 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 

 
FF UK Praha 
FSŠ UKF Nitra  
 

DPP 
pp. 

1 hod. /týd. 
2 hod. /týd. 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Starší česká literatura, garant, přednášející 
Česká literatura pro děti a mládež, garant 
Světová literatura pro děti a mládež, garant 
Didaktika literární výchovy, garant 
Literární komparatistika, vedoucí semináře 
Literární kritika, garant 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1980-1985  Čeština – dějepis, FF UK Praha,  
1986–1991 Katedra české literatury a literární vědy na FF UK v Praze, 
1986-1988 interní aspirantura na FF UK v Praze,  
1990 obhajoba CSc. formou samostatné vědecké přípravy na FF MU v Brně  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1986-1991 Katedra české literatury a literární vědy na FF UK v Praze, 
1991–1992 Střední průmyslová škola v Praze, 
1992 – dosud: Katedra českého jazyka a literatury, poté Katedra slovanských jazyků a literatur na PF JU, 
1996 - 2003 vedlejší pracovní poměr v Slovanském ústavu AV ČR (1997-2000 vedoucí Literárněvědného odd.), 
2003-2004 vedlejší pracovní poměr ve Výzkumném centru pro dějiny vědy při UK v Praze a Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR;   
2008-2009 vedlejší pracovní poměr v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
2011-2012 vedlejší pracovní poměr v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 
od r. 2012 externí výuka (1 hod. týdně) na FF UK v Praze – Katedra kulturologie, 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 12 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 4  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 
Teorie a dějiny slovanských literatur 
(doc.)  
Celost. komise při MŠMT- ČKVH Praha 
(DrSc.) 

doc. 1996 
 

DrSc. 2001 

FF MU Brno 
 

ČKVH Praha 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 42 312 

Literární věda prof. 2004 FF PU Prešov 

 
 



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: 
Spiritual Streams and Cultural Models pursued by Russian Literary Scholars in Interwar Czechoslovakia (R. 
Jakobson versus E. Liatsky). Revue des Études slaves, 2017, roč. 88, č. 1-2, s. 309-326.  
Czech-Slovak Comparative Studies „Reborn“. A New Association On The Way. Porównania, 2016, roč. 18, č. 18, 
s. 339-348.  
Česká a slovenská literární komparatistika 20. století - stav a perspektivy. Slavica Litteraria, 2015, roč. 18, č. 1, 
s. 7-18.  
K izbranim problemom narodnega preroda (oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem). 
Slavistična revija, 2014, roč. 62, č. 1, s. 109-119. 
Centraľnaja Jevropa v predstavlenijach češskich slavistov mežvojennogo perioda. Slavjanovedenije 45, 2019, č. 
3, s. 35-46. ISSN:0132-1366. 
 

A) Starší česká literatura, garant, přednášející 

Roman Jakobson a počátky Pražského lingvistického kroužku (Ke kořenům strukturální estetiky). Slavia 
Occidentalis, 2014, roč. 71, č. 2, s. 7-33;  
Válečný spis Romana Jakobsona. Mezi strukturální lingvistikou, slavistikou a politizující ideologií.. In Roman 
Jakobson: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2015, s. 17-106. ISBN 978-80-7285-185-0 (spoluautorsky s T. Hermannem) 
 

B) Česká literatura pro děti a mládež, garant 
Jan Vojtech Sedlak v diskussii s Pražskim lingvističeskim kružkom (spor o koncepcii češskogo sticha). In Matejko, 
Literature and Sociale Change: A Voyage Trough the History of Slavic Studies. Bratislava: Univerzita 
Komenského Bratislava, 2017, s. 189-204. ISBN 978-80-971479-3-8.  
Looking at the Past and Present of Czech and Slovak Literary Development from the Central European and 
European Perspective. Slovanský přehled, 2018, roč. 104, č. 2, s. 327-351.  
Postava Jiříka z Poděbrad v historické próze Aloise Jiráska. In Liška, Jiří z Poděbrad - král český. Časová 
monografie prvého pololetí roku 1458. Praha: Olympia, 2018, s. 205-219. ISBN 978-80-7376-525-5.  
 

C) Světová literatura pro děti a mládež, garant 
Looking at the Past and Present of Czech and Slovak Literary Development from the Central European and 
European Perspective. Slovanský přehled, 2018, roč. 104, č. 2, s. 327-351.  
Jan Vojtech Sedlak v diskussii s Pražskim lingvističeskim kružkom (spor o koncepcii češskogo sticha). In Matejko, 
Literature and Sociale Change: A Voyage Trough the History of Slavic Studies. Bratislava: Univerzita 
Komenského Bratislava, 2017, s. 189-204. ISBN 978-80-971479-3-8.  
 

D) Didaktika literární výchovy, garant 

Příkladná ukázka teorie areálu v literární vědě. Slavica Nitriensia, 2014, roč. 3, č. 2, s. 71-74. 
Vybrané kapitoly z dějin česko-slovenské literární komparatistiky. Stručný nástin s antologií.. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2015, 214 s. ISBN 978-80-558-0807-9.  
Literární atlas jako „oživený“ historiografický žánr. Slavica Litteraria, 2015, roč. 18, č. 2, s. 65-73. (spoluautorsky 
s M. Vančurou) 
 

E) Literární komparatistika, vedoucí semináře 

Czech – Slovak Comparative Studies „Reborn“. A New Association On The Way. Porównania, 2016, roč. 18, č. 
18, s. 339-348.  
Literárna komparatistika. In Podoby literárnej vedy. Teórie - metódy - smery.. Bratislava: Veda - vydavateľstvo 
SAV, 2016, s. 74-92. ISBN 978-80-224-1524-8. (spoluautorsky s R. Gáfrikem) 
Vybrané kapitoly z dějin česko-slovenské literární komparatistiky. Stručný nástin s antologií.. In Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2015, 214 s. ISBN 978-80-558-0807-9.  

F) Literární kritika, garant 
Evropská dekadence v evropských souvislostech. In Kontexty literární vědy V. Brno: Tribun EU, 2015, s. 176-
178. ISBN 978-80-263-0928-4.  
Užitečný příspěvek k slovanské translatologii. In Z dějin literární vědy. Metody a přístupy II. Brno: Literárněvědná 
společnosti při AV ČR - Tribun EU, 2016, s. 121-126. ISBN 978-80-263-1059-4.  



„Základy českého verše“ R. Jakobsona ve sporu s českou prozodickou teorií. In „OD POČÁTKŮ K SOUČASNOSTI 
(1955 – 2015)” 60. LET BOHEMISTIKY NA ELTE. Budapest, Hungary : ELTE BTK, SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK, 
Budapest, 2016, s. 373-382. ISBN 978-963-409-088-5.  
 

Působení v zahraničí 

2007-2009 hostující profesor na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani (Slovinsko). 
2010 Wydział polonistiky, Instytut filologii na Varšavské univerzitě ve Varšavě (Polsko) 
 

Podpis   Datum  

 


