Informace pro uchazeče o studium
v akademickém roce
2014-2015

Ústav historických věd
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě

Kontakt:

Ústav historických věd
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova třída 37
746 01 Opava
Tel: +420 553 684 471
Fax: +420 553 684 482

Web:
Ústav historických věd:
www.uhv.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta: www.fpf.slu.cz
Slezská univerzita v Opavě:
www.slu.cz
Studijní oddělení:
Sociální sítě:
Ústav historických věd:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta:
Slezská univerzita v Opavě:

www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni
www.facebook.com/uhv.cz
www.facebook.com/slufpf
www.twitter.com/fpf_opava
www.facebook.com/slu.cz

Nabídka studijních oborů na Ústavu historických věd
Ústav historických věd nabízí zájemcům o studium pestrou škálu
bakalářských a navazujících magisterských oborů, které absolventům
poskytují plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, které je pak možné dále
rozvíjet formou postgraduálního studia.
Bakalářské obory Historie, Historie-muzeologie, Historie-památková
péče, Kulturní dějiny jsou tříleté, jsou zaměřeny více na praktické uplatnění,
absolventi mohou působit jako technici, dokumentaristé a konzervátoři
ve vlastivědných zařízeních, při archeologických výzkumech, památkových
ústavech nebo v archivech. Paletu bakalářských studií dále doplňují
dvouoborové kombinace Historie (s Archeologií, Angličtinou, Němčinou,
Českým jazykem a literaturou) a Muzeologie (s Archeologií).
Absolventi bakalářského studia se mohou po získání bakalářského
diplomu přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu; přijímací řízení
pro tyto obory na ÚHV probíhá formou ústní přijímací zkoušky. Navazující
magisterské obory, jejichž škálu Ústav historických věd stále obohacuje,
rozvíjí dosavadní získanou vysokoškolskou kvalifikaci o náročnější typ studia
specializovaný do několika větví. Magistři v oborech Historie, Historiemuzeologie, Kulturní dějiny a Ochrana kulturního dědictví jsou připravováni
pro plnění teoreticky náročnějších a samostatných výzkumných úkolů
v badatelských pracovištích, muzeích a archivech. Vzhledem k relativně
univerzálním metodologickým přístupům uplatňovaným v historických
vědách a získanému všeobecnému rozhledu se absolventům otevírají i další
možnosti uplatnění v širokém spektru společenských či kulturních aktivit.
Získané znalosti jim poskytnou potřebnou flexibilitu a možnost angažovat
i v oblasti veřejné správy, v publicistice, obecně sdělovacích prostředcích,
jakož i v poradenských a politických činnostech.
Učitelské studijní obory v akademickém roce 2014/2015 lze
studovat v těchto kombinacích Učitelství českého jazyka a literatury
pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy, Učitelství dějepisu
pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy nebo Učitelství
dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy.
Absolventi navazujícího magisterského studia mají možnost
pokračovat dále v postgraduálním doktorském studiu, které je v prezenční
formě tříleté. Základní ambicí doktorského studia je příprava předních
kvalifikovaných odborníků pro pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy
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a další vědecká a odborná pracoviště. V současné době Ústav historických
věd nabízí doktorské studium Historie se zaměřením na české
a československé dějiny. Absolventi získávají titul doktor (Ph.D.), zájemci
mohou současně požádat o zahájení rigorózního řízení (PhDr.).
Bakalářské studijní programy
 Historie
 Historie-muzeologie
 Kulturní dějiny
 Historie v kombinaci s jiným studijním oborem
 Muzeologie v kombinaci s jiným studijním oborem
 Historie - Památková péče
Navazující magisterské studium
 Historie
 Historie-muzeologie
 Kulturní dějiny
 Ochrana kulturního dědictví
Magisterské studijní programy (dobíhající)
 Učitelství dějepisu v kombinaci s jiným studijním oborem
Doktorské studium
 Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Přijímací zkoušky
 bc. studium Historie-muzeologie – ústní zkouška
 bc. studium ostatní obory – Národní srovnávací zkoušky zajišťované
společností www.scio.cz, s.r.o.
 navazující mgr. studijní programy – ústní zkoušky

Aktuální informace
nalezne zájemce o studium na stránkách
Studijního oddělení FPF SU v Opavě.
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Uplatnění absolventů

Bakalářské studijní programy
Archeologie + Historie
Historie (pro dvojkombinaci)
Absolvent umí zpracovávat a prakticky aplikovat poznatky a metody širšího
spektra společenských věd. Akcentována je nutnost interdisciplinárního
přístupu
ve společensko-vědních
disciplínách,
variability
metod
a badatelských postupů, které se neomezují na tradiční vzorce historického
bádání, ale umožňují studentům pružnou orientaci v tématech dalších
humanitních oborů. Absolvent najde uplatnění v muzeích, galeriích,
archivech, archeologických pracovištích, knihovnách, státní správě
a samosprávě.
Archeologie (pro dvojkombinaci)
Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor
na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích
památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne
uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti
cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech
a samosprávě.
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Archeologie + Muzeologie
Archeologie (pro dvojkombinaci)
Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor
na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích
památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne
uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti
cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech
a samosprávě.
Muzeologie (pro dvojkombinaci)
Absolvent se orientuje v problematice muzejní práce s přihlédnutím
ke středoevropské a české muzejní tradici: institucionální rovina, podíl
muzejní činnosti (sbírek) na kodifikaci společenských a přírodních věd,
ochrana sbírek (konzervace) a prezentace artefaktů jako součást edukačních
a volnočasových aktivit. Disponuje konkrétními dovednostmi při práci
s muzejním materiálem, jeho evidencí a dokumentací, a jeho prezentací
formou výstav. Uplatnění odpovídá schopnostem, orientovaným na praktický
provoz muzeí, galerií a pořádání výstav soukromými subjekty i komunální
sférou.
Kulturní dějiny
Absolvent disponuje faktografickými znalostmi z oblasti českých a obecných
dějin, zvládá základní dovednosti v oblasti metodiky a práce s odbornou
literaturou a historickými prameny. Je vybaven znalostmi z kulturních dějin,
zaměřujících se v moderním pojetí na studium jedince a společnosti
v kontextu sociálních a rodinných struktur, v sepjetí s poznáním
každodennosti a dějin mentalit. Absolvent je připraven působit v širokém
spektru institucí zabývajících se historickým výzkumem a ochranou
kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy) zvl. na postech
zajišťujících lektorskou a prezentační činnost, uplatnit se v oblasti kultury
a památkové péče ve státní správě a samosprávě, působit v masmédiích. Může
pokračovat ve studiu navazujícího magisterského stupně, zejména v oblasti
historických věd a příbuzných disciplín.
Historie
Absolvent umí zpracovávat a prakticky aplikovat poznatky a metody širšího
spektra společenských věd. Akcentována je nutnost interdisciplinárního
přístupu
ve společensko-vědních
disciplínách,
variability
metod
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a badatelských postupů, které se neomezují na tradiční vzorce historického
bádání, ale umožňují studentům pružnou orientaci v tématech dalších
humanitních oborů. Absolvent najde uplatnění v muzeích, galeriích,
archivech, archeologických pracovištích, knihovnách, státní správě
a samosprávě.
Historie - muzeologie
Absolvent disponuje znalostmi z historických disciplín, porozumění
historickým procesům v českých zemích jako součásti evropského dění,
poznání historie jako disciplíny, která napomáhá porozumět osudu
moderního člověka v měnícím se světě. Tyto znalosti jsou provázány s
praktickými dovednostmi péče o sbírky muzejní povahy, jež jsou
potenciálním pramenem k historickému zkoumání. Uplatnění pak odpovídá
schopnostem, orientovaným na praktický provoz muzeí a pořádání zejména
historických výstav, absolvent se uplatní jako kvalifikovaný, pro praxi dobře
připravený pracovník rovněž v archivech nebo památkové péči.
Historie - památková péče
Absolvent je připraven k praktickým činnostem v procesech péče o kulturní
dědictví na úrovni státu, komunální úrovni, nestátních organizacích
a soukromých subjektů. Disponuje všeobecným přehledem a je připraven
na širší adaptabilitu ve výběru praktických činností se zaměřením na péči
o kulturní dědictví, při praktickém uplatňování principů, zásad, teoretických
znalostí a praktických dovedností a schopností péče o kulturní dědictví
v rámci správy památkově chráněných objektů v majetku státu, samosprávy
a soukromých objektů, v aktivitách nestátních organizací, občanských
sdružení a iniciativ apod., při ochraně památek v terénu, při jejich prezentací
a popularizaci (muzea, galerie, média, popř. cestovní ruch).
Navazující magisterské studijní programy
Historie
Při studiu je kladen akcent na teoretické aspekty studia humanitních disciplín
a postupné badatelské vyprofilování absolventa jako všestranně teoreticky
vzdělaného odborníka pro vědeckou práci, schopného interdisciplinárního
přístupu a orientace v badatelských a interpretačních trendech historických
věd. Důraz na schopnost kritického uvažování v souvislostech je rozvíjen
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i přednáškami z teorie dějepisectví a dalších disciplín. Absolvent se uplatní
ve vědeckých pracovištích, v muzeích, archivech, v knihovnách, státní správě,
v neziskové i komerční sféře, v oblasti cestovního ruchu apod. Možnost
pokračovat v doktorském studiu.
Historie – muzeologie
Profil absolventa odpovídá představě o jednotě historického poznání
a muzejní praxe jako důležité činnosti, jak chránit muzeálie coby historický
pramen, jak z nich získávat poznatky a prezentovat coby součást prezentace
poznání dějin. Určující se dějinná středoevropská zkušenost, její poznání
a usazení do širšího historicko-filozofického kontextu. Součástí profilu jsou
praktické disciplíny, orientované na management a marketing kulturních
institucí. Absolvent se uplatní ve vědeckých pracovištích, muzeích, státní
správě a samosprávě, a to jak na pozicích odborných pracovníků,
tak pracovníků managementu kulturních institucí. Možnost pokračovat
v doktorském studiu.
Kulturní dějiny
Profil absolventa vychází ze současného pojetí kulturních dějin, které se
neomezují na elitní vysokou kulturu, ale zahrnují veškerou kulturní činnost
člověka, jež nachází odraz v jeho životním stylu. Důraz je kladen na teoretické
stránky vzdělávání v oblasti historických věd a schopnost aplikace
interdisciplinárních přístupů. Absolvent disponuje přehledem o kulturním
vývoji Evropy a českých zemí, o širším kontextu historické problematiky
s akcenty na právní dějiny, správní dějiny, demografii a každodennost
obyvatel. Složkou profilu jsou znalosti trendů současné (západo)evropské
a české historiografie a metodologie. Možnost pokračovat v doktorském
studiu.
Ochrana kulturního dědictví
Absolvent se plně orientuje ve sféře ochrany kulturního dědictví – její teorie,
dějin a principů, zásad a metod jejího praktického uskutečňování – a umí své
znalosti, schopnosti a dovednosti plně využít v praxi; disponuje přitom
vysokoškolskými znalosti pro specializované oblasti sféry kultury, zvláště pak
umělecké kultury, jež korespondují s náplní kulturních institucí, podílejících se
na ochraně kulturního dědictví (muzea, památková péče, galerie),
jak i při šíření poznatků z oblasti prostřednictvím sdělovacích prostředků,
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redakcí kulturně společenských periodik apod., a dále ve shodě se specializací
i v oblasti státní správy a samosprávy, v činnosti nestátních a nevládních
organizací, občanských iniciativ apod.
Doktorský studijní program
Historické vědy: Historie se zaměřením na české a československé
dějiny
Absolvent je samostatný kvalifikovaný vědecký pracovník působící zejména
na výzkumných pracovištích a vysokých školách, případně na vedoucích
pozicích v muzeích, galeriích a archivech.

Aktuální informace
o přijímacích zkouškách a nabízených studijních oborech
nalezne zájemce o studium na stránkách
Studijního oddělení FPF SU v Opavě
v sekci „přijímací řízení“.
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