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Obecné informace o studijním 
programu
▪ 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 – české dějiny v evropském kontextu a 
Historie – obecné dějiny ¨

▪ Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

▪ Požadavky studia programu: studium je náročné na zrak

▪ Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)



Profil absolventa NMGr. Historie –
hospodářské a sociální dějiny
▪ Absolvent prohloubí své schopnosti vědecké práce tak, aby byl 

schopen samostatné vědecko-výzkumné činnosti v oboru – kromě 
heuristiky a kladení náročných otázek bude absolvent schopen zvládat 
náročné metodické postupy, orientovat se v současných diskusích 
(včetně rozlišování a rozvoje různých badatelských postupů), rozumět a 
rozvíjet náročné otázky z oblasti hospodářské a sociální teorie a jejich 
řešení s pomocí metodicky řízené historické rekonstrukce. 
Hospodářské a sociální dějiny přitom nejsou uzavřeným prostorem pro 
zkoumání úzce vymezených hospodářských a sociálních procesů, nýbrž 
poskytují prostor pro tematizaci nejzávažnějších otázek vývoje 
současného světa, a to zejména prostřednictvím jejich historické 
rekonstrukce s důrazem na jednání lidí a skupin lidí.



Profil absolventa

▪ Absolvent je přípraven k vykonávání všech profesí vyžadujících 
vysokoškolské vzdělání historického anebo příbuzného zaměření. 
Vedle vědeckých pracovišť, jakými jsou vědecké ústavy, archivy, muzea, 
se může uplatnit i v široké škále kulturních institucí (sdělovací 
prostředky, nakladatelství), dále v institucích státní správy nebo 
politického života.

▪ Absolvent může pokračovat ve studiu v doktorských studijních 
oborech Moderní hospodářské a sociální dějiny, Historie/obecné 
dějiny a České dějiny či v dalších příbuzných doktorských oborech 
akreditovaných zejména ve studijních programech věd historických, 
sociálních a ekonomických



Popis přijímací zkoušky:

▪ ústní zkouška

▪ 1) dosavadní badatelské zkušenosti a výsledky, zájem o obor (max. 40 
bodů)

▪ 2) hospodářské dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované 
odborné literatury) (max. 30 bodů)

▪ 3) sociální dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované 
odborné literatury) (max. 30 bodů)

▪ Další požadavky ke zkoušce: Seznam prostudované odborné a 
populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a 
bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Tyto materiály 
nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k 
vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k 
nahlédnutí a neodevzdávají se.



Ústav hospodářských a sociálních dějin

▪ 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).



Struktura Ústavu hospodářských a 
sociálních dějin

▪ 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.



Struktura Ústavu hospodářských a 
sociálních dějin

▪Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

▪ Zástupce ředitele: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

▪Vědecký tajemník: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

▪ Tajemník ústavu: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

▪Sekretariát: Jana Heroutová, Dis.

▪ 1) Seminář hospodářských dějin

▪Vedoucí: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

▪ 2) Seminář sociálních dějin

▪Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Štaif CSc.



▪ Garant přijímacího řízení na obor Historie – hospodářské 
a sociální dějiny pro zahájení studia v akademickém roce 
2022/2023:

▪ doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. matej.spurny@ff.cuni.cz

▪ Kontakty:

▪ https://uhsd.ff.cuni.cz

▪ uhsd@ff.cuni.cz

http://sites.ff.cuni.cz/uhsd/cs/vyucujici/matej-spurny/

