Historický modul

Studium historie je na FHS UK zaměřeno na vybrané problémy evropských dějin od starověku po soudobé dějiny.
Jsou nabízena témata jak z oblasti politických, náboženských dějin, dějin přírodních věd a výtvarného umění, tak
i hospodářských dějin a dějin obyvatelstva a rodiny. Cílem při tom je představit studentům: historicko-vědní způsob
pojednání těchto témat (různé směry historické vědy), specifický ráz argumentace v dějepise, který se opírá o historické
prameny, porovnání této historicko-vědní metody s filosofickým, antropologickým či sociologickým přístupem.
Historie je na FHS UK představena na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i
anglické variantě a v tomto smyslu není pojata jako oborové studium. Avšak v rámci nabídky kurzů jsou k dispozici i
takové semináře, které mají ambici seznámit studenty vedle dějepisného obsahu také s historicko-vědními badatelskými
postupy, metodami dějepisné heuristiky, pramenné kritiky a interpretace. Případní zájemci jsou tak připravováni jak na
to, aby mohli vypracovat dějepisně založenou bakalářskou práci , tak na studium v některém z návazných dějepisně
orientovaných magisterských studií.
Mezi možnými navazujícími směry studia v magisterských či doktorských programech dominují: historická antropologie
v rámci oboru Antropologická studia , Orální historie – Soudobé dějiny , Dějiny moderní evropské kultury , popř.
Historická sociologie .
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Vyučující historického modulu
Koordinátor historického modulu:
•
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
Všichni interní vyučující kurzů historického modulu:
•
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
•
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
•
doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
•
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
•
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Compiled Nov 5, 2021 4:39:30 PM by Document Globe ®

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
?doc. Martin Nodl, Ph.D.
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Mgr. Eliška Pincová
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Mgr. Aleš Svoboda
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, CSc.
Mgr. Jan Tuček
Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
PhDr. Roman Zaoral

Compiled Nov 5, 2021 4:39:30 PM by Document Globe ®

2

