
Ústav českých dějin

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie



Charakteristika oboru

- Bakalářský studijní obor Historie se zaměřuje na výklad světových a 
obecných, hospodářských, sociálních a kulturních dějin a českých dějin 
chápaných nikoli ve smyslu národních dějin, nýbrž ve smyslu dějin 
politiky, hospodářství a společnosti v českých zemích i světovém 
kontextu od raného středověku po dnešek.
- Obor Historie patří k nejstarším oborům pěstovaným na Karlově 
univerzitě; omezíme-li se pouze na její novověkou tradici, je na ní bez 
přerušení přednášena od roku 1774. Její dnešní podoba a začlenění do 
studia na FF UK v Praze je výslednicí tradice 
moderní české historické vědy počínající 
v 19. století a jejího prolínání s vývojem 
historických věd ve 20. a 21. století
V evropském i světovém měřítku.
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Cíle studia

Cílem studia historie v bakalářském stupni studia je především naučit 
studenty základním znalostem a návykům vedoucím k samostatnému 
a kritickému poznávání minulosti a poskytnout jim komplexní 
vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji 
lidské společnosti. Tedy vybudovat širokou vzdělanostní strukturu a  
pomoci jim zvládnout praktické i teoretické návyky a dovednosti. 
Během studia se studenti naučí pracovat s prameny, osvojí si kritický 
přístup k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým 
faktům a procesům. Studenti si během bakalářského studia osvojí 
schopnost klást minulosti kritické otázky, a odpovídat na ně 
prostřednictvím kritické analýzy pramenů. Díky tomu budou schopni 
porozumět i kořenům a hlubším vrstvám naší současnosti. Studium bc.
oboru historie je tak připraví nejen pro možné navazující studium, ale i 
pro odbornou činnost v historických a obecně kulturních institucích, a 
také pro kvalifikované a zasvěcené vstupování do veřejného prostoru.
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Forma a typ studia

- prezenční studium 
- jednooborové i dvouoborové studium
- kombinovatelnost se všemi 

dvouoborovými obory bakalářského studia 
s výjimkou oboru Historie – Evropská 
studia
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Ústav českých dějin: představení

Ústav českých dějin patří dlouhodobě k profilovým pracovištím fakulty. 
Navazuje na tradici katedry československých dějin, na níž působila řada 
výrazných osobností, které profilovaly české historické myšlení ve 20. století.

Vedle účasti na bakalářském studiu nabízí pokračování v magisterském i 
doktorském studiu a zajišťuje vědeckou a pedagogickou průpravu budoucích 
odborníků ve vzdělávací soustavě, státní správě, akademické a kulturní sféře i 
v médiích. Badatelsky se zaměřuje především na výzkum proměn českého 
(resp. československého) státu, státnosti a společnosti od středověku po 
současnost.

Priority výzkumu: středověká a raně novověká společnost optikou literárních 
pramenů; středověké a raně novověké elity; politická kultura 19. a 20. 
století; kulturní a intelektuální dějiny normalizace; historická paměť; 
didaktika dějepisu; historie ve veřejném prostoru
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Ústav českých dějin: zajímavé novější publikační výstupy
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Ústav hospodářských a sociálních dějin: představení

Obor hospodářských a sociálních dějin se na FF UK v Praze ustavil  v reakci na 

zásadní změny ve společnosti po roce 1989. Obor propojuje zkoumání 

hospodářských a společenských procesů s vývojem idejí, mentálních vzorců i 

politických institucí. Hlavní tematická pole obsahují jednak otázky industrializace, 

vzdělání, mobility, práce, sociálního rozvrstvení a nerovností, jednak také problémy 

multietnicity a nacionalismu, občanské společnosti, techniky a technologií, genderu, 

nových sociálních hnutí, proměn hodnot nebo všedního života (dějin každodennosti).

ÚHSD se skládá ze dvou seminářů: semináře hospodářských a semináře sociálních 

dějin. Stěžejními tématy sem. hosp. dějin jsou integrační a dezintegrační tendence ve 

střední Evropě ve 20. století, hospodářsko-politické vztahy, formy hospodářské 

modernizace a stagnace, otázky hospodářského růstu a krizí, transfer 

národohospodářských a technických inovací. Výuka v rámci semináře sociálních dějin 

klade důraz na vznik a vývoje občanské společnosti ve středovýchodní Evropě, 

sociální a sociálně-politický vývoj českých zemí v 19. a 20. století, problematiku 

moderního nacionalismu, nových sociálních hnutí a na dějiny každodennosti.
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Ústav hospodářských a sociálních dějin: publikační výstupy
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Ústav světových dějin

Obor obecných/světových dějin se na Univerzitě Karlově vyvíjel od 19. století. Kromě 

sledování vývoje ve světovém měřítku a ve významných, především evropských 

zemích (J. Šusta, J. Polišenský) se pozornost českých historiků tradičně soustředila 

na prostor východní a jihovýchodní Evropy (J. Bidlo, M. Paulová). V průběhu 20. 

století česká historiografie přispěla k mezinárodnímu bádání v řadě oblastí, zvláště 

pak ve výzkumu národních hnutí menších evropských národů (M. Hroch).

ÚSD se skládá ze čtyř seminářů: semináře středověkých dějin, semináře novověkých 

dějin, semináře nejnovějších dějin a semináře obecných a komparativních dějin. 

Seminář středověkých dějin se zabývá zejména raně středověkému státu; církevním 

dějinám a problematikou kulturních a civilizačních aspektů středověké střední a 

východní Evropy. V semináři novověkých dějin se sledují středoevropské a 

západoevropské společenské formace v daném období a dějiny kolonialismu. 

Seminář nejnovějších dějin se zaměřuje na studium dějin studené války, dějiny 

jihovýchodní Evropy i středoevropský aspekt světového dějinného vývoje ve 20. 

století. Seminář obecných a komparativních se věnuje studiu kolektivních identit, 

historické paměti, dějinám technologií a kulturního dědictví.
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Ústav světových dějin: Publikace
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Přijímací zkoušky

Přijímací řízení je dvoukolové:

1. kolo – písemná část (doba trvání 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled
(celkem max.: 50 bodů)

2. kolo – ústní část
1) české dějiny (max. 20 bodů)
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)
3) všeobecný kulturně–politický přehled (max. 10 bodů)
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Další požadavky u přijímací zkoušky

❖ Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, 
případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o 
obor. 

❖ Případné seminární, ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o 
obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového 
hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a 
proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

➢ Předkládá se u ústní části přijímací zkoušky
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Uplatnění absolventů &

vědecká činnost a zahraniční stáže studentů

1) Uplatnitelnost a zaměstnanost absolventů bakalářských a magisterských oborů
http://www.cuni.cz/UK-4005-version1-studie_zamestnatelnost_a_uplat.pdf

2) Vědecká činnost studentů
GAUK, Vnitřní granty

3) Zahraniční stáže
Erasmus http://usd.ff.cuni.cz/node/45
další možnosti – GAUK, Vnitřní granty            
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Odkazy

Ústav světových dějin

https://usd.ff.cuni.cz/

usd@ff.cuni.cz

Ústav českých dějin

http://ucd.ff.cuni.cz/

ucd@ff.cuni.cz

Ústav hospodářských a 
sociálních dějin

https://uhsd.ff.cuni.cz

uhsd@ff.cuni.cz

Na všech webech těchto ústavů je k dispozici sekce „Uchazeč“, 
kde lze  najít doporučenou literaturu nebo ukázky testů.



Děkujeme za pozornost.


