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Charakteristika oboru
▪ České dějiny jako jeden z nejstarších kurzů na fakultě
i univerzitě (tradice od 18. století)

▪ Zaměřuje se na hlubší poznání českých dějin v kontextu
evropské historie, ve smyslu dějin politiky, hospodářství a
společnosti v českých zemích od raného středověku po dnešek
▪ Výuka oboru jako výsledek tradice moderní historické vědy od
19. století, ale s plným zapojením současných trendů bádání
▪ Variabilní studium (dvě specializace) s individuálním přístupem,
velkým podílem volitelných kurzů a nabídkou řady praktických
mezioborových předmětů podle zaměření studujícího
▪ Obor v kontaktu s řadou zahraničních pracovišť v německém,
anglosaském, frankofonním světě, ale i v dalších regionech

Cíl studia, profil absolventa
▪ Program rozvíjí faktografické znalosti získané
v bakalářském stupni studia, prohlubuje návyky
samostatného a kritického poznávání minulosti se
zaměřením na české prostředí
▪ Absolvent se může uplatnit jako odborný vědecký
pracovník nebo popularizátor. Studium poskytuje
předpoklady pro uplatnění ve vědeckých,
kulturních, informačních, vzdělavatelských,
politických, státních (především diplomatických)
institucích, sdělovacích prostředcích i
manažerských funkcích. Obvyklé je i pokračování
v postgraduálním studiu

Rozvoj, benefity, podpora
▪ Podpora vědecké činnosti studentů:
účelová stipendia, vnitřní granty,
GAUK, dlouhodobé vědecké projekty
▪ Zahraniční stáže: ERASMUS –
možnost využití smluv i na dalších
pracovištích FF UK; podpora dalších
zahraničních stipendijních programů
v rámci pracoviště, fakulty i univerzity
▪ Studijní výhody: licence ISIC, knihovna UK, studentské MS Office
(licence zdarma), připojení k mezinárodní wifi síti Eduroam

Forma a typ studia (obecné informace)
▪ forma a typ studia: prezenční navazující
magisterské
▪ kombinovatelnost: samostatné a sdružené
studium; kombinovatelnost se všemi programy
navazujícího magisterského studia, které to
nevylučují; nelze kombinovat s programy
Historie – hospodářské a sociální dějiny
a Historie – obecné dějiny
▪ přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
▪ požadavky studia programu: studium je náročné
na zrak
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▪ Sekretářka ústavu: Táťána Jelínková
▪ 1) Oddělení starších dějin
Vedoucí: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

▪ 2) Oddělení moderních a soudobých dějin
Vedoucí: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.

▪ 3) Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Vedoucí: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Charakteristika vědeckého pracoviště
▪ Dlouhodobě profilové pracoviště fakulty. Navazuje na tradici katedry
československých dějin, na níž působila řada výrazných osobností,
které profilovaly české historické myšlení ve 20. století.
▪ Vedle magisterského programu zajišťuje i doktorské studium a
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

Publikační výstupy (výběr nejnovějších)

Přijímací zkoušky
▪ Forma přijímací zkoušky: jednokolová (ústní)
1) české dějiny v evropském kontextu (otázka s přihlédnutím k seznamu
prostudované odborné literatury) (max. 40 bodů)
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)
3) všeobecný kulturně-politický přehled a zájem o obor (max. 20 bodů)

▪ Další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné
literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce,
ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají
se u ústní části přijímací zkoušky pouze k nahlédnutí)

Důležité odkazy:
▪ Web: http://ucd.ff.cuni.cz/
▪ Email: ucd@ff.cuni.cz,
jakub.izdny@ff.cuni.cz
▪ Facebook:
https://www.facebook.com/Ústav-českých-dějin-FF-UK-v-Praze389067674452278
▪ Facebook studentského spolku:
https://www.facebook.com/FFabula/

