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1) Seminář středověkých dějin

▪ Vedoucí: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

2) Seminář novověkých dějin

▪ Vedoucí: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

3) Seminář nejnovějších dějin

▪ Vedoucí: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

4) Seminář obecných a komparativních dějin

▪ Vedoucí: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.



Forma a typ studia

▪ prezenční studium

▪ jednooborové i dvouoborové studium

▪ kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího
magisterského studia s výjimkou oborů:                              

a) Historie – hospodářské a sociální dějiny

b) b) Historie – české dějiny v evropském kontextu



Specializace a jejich charakteristika

Obor Historie – Obecné dějiny lze studovat v pěti specializacích:

▪Civilizace a kultura středověké Evropy

▪Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů

▪Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny Evropy

▪Obecné a komparativní dějiny

▪ Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky



Přijímací zkouška

Přijímací řízení je standardně ústní jednokolové a sládá se ze tří 
částí:

▪ obecné dějiny (evropské i světové) (max. 40 bodů)

▪ specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 
bodů)

▪ všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů) 



Další požadavky k přijímací zkoušce

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

▪Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné
literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se 
odevzdává. 

▪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.



Vědecká činnost a studium v zahraničí

Možnosti financování vědecké činnosti

▪GAUK, Vnitřní grant, Stipendia

Možnosti studia v zahraničí

▪Erasmus+ 

▪Mezifakultní dohody, Meziuniverzitní dohody 



Uplatnění absolventů

▪Vědecká práce – doktorské studium

▪Uplatnitnění na výzkumných nebo paměťových institucích v 
Česku i v zahraničí

▪Muzea, archivy, knihovny

▪Široké uplatnění skrze získané dovednosti: čtení a analýza
textu, kritika, syntetizace informací, psaní odborného textu, 
všeobecný přehled



Odkazy

Ústav světových dějin:

▪ http://usd.ff.cuni.cz/

▪ usd@ff.cuni.cz

▪Sekce „Uchazeč“ 

(lze zde najít doporučenou literaturu nebo ukázky testů)


