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Úvodem
Sebehodnotící zpráva se soustředí primárně na zaměření, výsledky a výhledy tvůrčí činnosti
v dané oblasti vzdělávání, která je vlastním předmětem hodnocení. Aby mohla být tvůrčí činnost
zhodnocena ve všech svých aspektech, považujeme za vhodné úvodem stručně představit také
výukovou činnost, spektrum studijních oborů, které jsou nabízeny a koncepci jejich dalšího
rozvoje. Tímto způsobem bude ozřejměno mj. badatelské zaměření týmu, které je s vyučovanými
obory v sepětí. Závěrem rovněž připojujeme nástin spolupráce s praxí, který je aktuální zejména
ve vztahu k vyučovaným profesně zaměřeným oborům (muzeologie, památková péče). Za textem
sebehodnotící zprávy jsou připojeny relevantní odkazy na internetové zdroje, včetně kompletních
přehledů tvůrčí činnosti jednotlivých zaměstnanců na ústavních stránkách, případně v ročenkách
FPF SU za léta 2015–2018(9). Tištěné verze ročenek i v monitorovaném období vydané práce
budou komisi k dispozici přímo v místě jednání.
V Opavě 18. 11. 2019
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1.

Rozsah a struktura vzdělávací činnosti v dané oblasti vzdělávání

1.1

Organizace dosavadní vzdělávací činnosti

Studijní programy v oblasti vzdělávání Historické vědy jsou na Slezské univerzitě v Opavě (SU)
realizovány na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF), konkrétně na jejím Ústavu historických
věd (ÚHV) a Ústavu archeologie (ÚA). ÚHV pod tímto názvem působí od roku 2008, kdy byl
přejmenován z Ústavu historie a muzeologie. Na Ústavu historických věd se studium
historických oborů kontinuálně rozvíjelo od roku 1990, kdy tento ústav vznikl. Ústav archeologie
byl založen roku 1995 původně jako Archeologický seminář Ústavu historie a muzeologie, jako v
pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu. Založení
samostatného Ústavu archeologie v roce 2009 pak podtrhlo svébytnou úlohu Slezska v rámci
archeologie českých zemí.
Stávající studijní obory pokrývají standardní výuku oboru historie, archeologie a příbuzných
oborů. Pedagogická činnost je na jednotlivých stupních průběžně navázána na činnost
výzkumných center v případě ÚHV: Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední
Evropy a Výzkumného centra pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800–
2000), respektive na výzkumnou činnost obecně v případě ÚA. Témata bakalářských,
diplomových a zejména doktorských prací jsou stanovována v úzké návaznosti na problémy
řešené ve výzkumných centrech, tj. dějiny Slezska v kontextu střední Evropy, historickou paměť
a kulturní dědictví, případně periferní sídelní oblasti v případě archeologie.
V současnosti jsou na FPF SU v oblasti vzdělávání Historické vědy akreditovány následující
programy a obory:
Bakalářské studijní programy
 Bakalářský studijní program B 7105 Historické vědy
Prezenční forma studia, studijní obory:
Archeologie (platnost na dostudování: 31. 12. 2024)
Archeologie (dvouoborové) (platnost na dostudování: 31. 12. 2024)
Dějiny kultury (platnost na dostudování: 31. 12. 2024)
Historie (přijímání: 31. 3. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
Historie (dvouoborové) (přijímání: 31. 7. 2023, platnost: 31. 12. 2024)
Historie - muzeologie (přijímání: 31. 7. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
Historie - památková péče (přijímání: 31. 12. 2019; platnost: 31. 12. 2024)
Kulturní dějiny (přijímání: 31. 3. 2020; platnost 31. 12. 2024)
Muzeologie (dvouoborové) (přijímání: 31. 7. 2023; platnost: 31. 12. 2024)
Středověká archeologie (platnost na dostudování: 31. 12. 2024)
 Bakalářský studijní program B7106 Historická studia
Prezenční forma studia, studijní obor:
Kulturní dědictví v regionální praxi (přijímání: 31. 7. 2021; platnost: 31. 12. 2024)
 Bakalářský studijní program B 7109 Archeologie
Prezenční forma studia, studijní obor:
Archeologie (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 1. 11. 2021)
Archeologie (dvouoborové) (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 1. 11. 2021)
Středověká archeologie (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 1. 11. 2021)
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Navazující magisterské studijní programy
 Navazující magisterský studijní program N 7105 Historické vědy
Prezenční forma studia, studijní obory:
Archeologie (platnost na dostudování: 31. 12. 2024)
Historie (přijímání: 31. 7. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
Historie - muzeologie (přijímání: 31. 7. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
Kulturní dějiny (přijímání: 1. 11. 2021; platnost: 31. 12. 2024)
Ochrana kulturního dědictví (přijímání: 31. 7. 2022; platnost 31. 12. 2024)
 Navazující magisterský studijní program N 7106 Historická studia
Prezenční forma studia, studijní obor:
Kulturní dědictví v regionální praxi (přijímání: 31. 7. 2021; platnost: 31. 12. 2024))
 Navazující magisterský studijní program N7109 Archeologie
Prezenční forma studia, studijní obor:
Archeologie (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 31. 8. 2020)
 Navazující magisterský studijní program N 7504 Učitelství pro střední školy
Prezenční forma studia, studijní obor:
Učitelství dějepisu pro střední školy (přijímání: 31. 12. 2019; platnost 31. 12. 2024)
Doktorské studijní programy
 Doktorský studijní program P 7105 Historické vědy
Prezenční a kombinovaná forma studia, obor:
Historie se zaměřením na české a československé dějiny (přijímání: 31. 12. 2019; platnost 31. 12. 2024)
 Doktorský studijní program P7109 Archeologie
Prezenční a kombinovaná forma studia, obor:
Archeologie (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 31. 8. 2020)
Oprávnění konat rigorózní řízení, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 Oprávnění konat rigorózní řízení v navazujícím magisterském studijním programu N7105 Historické vědy
Obor:
7105T025 Historie - muzeologie (přijímání: 31. 7. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
7105T021 Historie (přijímání: 31. 7. 2022; platnost: 31. 12. 2024)
7105T035 Kulturní dějiny (přijímání: 1. 11. 2021; platnost: 31. 12. 2024)
7105T076 Ochrana kulturního dědictví (přijímání: 31. 7. 2022; platnost 31. 12. 2024)
 Oprávnění konat rigorózní řízení v navazujícím magisterském studijním programu N7109 Archeologie
Obor:
7105T001 Archeologie (platnost: 31. 12. 2024, přijímání: 31. 8. 2020)
 Oprávnění konat habilitační řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny (do 1. 3.
2023)
 Oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé
dějiny (do 1. 3. 2023)

Studijní obory realizované v současnosti na ÚHV a ÚA jsou koncipovány tak, že je lze vnímat
buďto jako akademické, nebo profesně zaměřené. Profily absolventů všech stávajících studijních
oborů zdůrazňují kombinaci teoretických znalostí a praktických dovedností v příslušném oboru.
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ÚHV a ÚA mají záměr i nadále nabízet tyto studijní programy:











SP Historie, bakalářský (profesně zaměřený, spec. Památková péče)
o garant Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
SP Historie-muzeologie, bakalářský (profesně zaměřený)
o garant PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
SP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi, bakalářský (profesně zaměřený)
o garant prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
SP Historie, bakalářský (akademicky zaměřený, studijní plány completus, maior, minor)
o garant prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
SP Archeologie, bakalářský (profesně zaměřený)
o garant PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
SP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi, magisterský (profesně zaměřený)
o garant prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
SP Historie, magisterský (akademicky zaměřený)
o garant prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
SP Archeologie, magisterský (akademicky zaměřený)
o garant doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
SP Historie se zaměřením na české a československé dějiny, doktorský
o garant prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
SP Archeologie, doktorský
o garant doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.

Další dva docenti/profesoři přijatí na dobu určitou do roku 2021, respektive 2022, v současné
době negarantují žádný SP (ÚHV), stejně jako jeden profesor přijatý na dobu neurčitou
v důchodovém věku (ÚA).
V současnosti rovněž probíhá proces nových akreditací prostřednictvím NAÚ pro VŠ. Po
zamítnutí institucionální akreditace pro SU (oficiální rozhodnutí dosud nesděleno), žádá SU o
akreditaci jednotlivých studijních programů. K 30. říjnu 2019 jsou za ÚHV 4 žádosti o akreditaci
SP odeslány na NAÚ (v červenci t. r.):





SP Historie, bakalářský (profesně zaměřený, spec. Památková péče)
SP Historie-muzeologie, bakalářský (profesně zaměřený)
SP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi, bakalářský (profesně zaměřený)
SP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi, magisterský (profesně zaměřený)

Ve fázi vnitřního schvalovacího procesu na SU se nachází (Akademický senát FPF, Vědecká rada FPF
nebo Rada pro vnitřní hodnocení SU):




1.2

SP Historie, bakalářský (akademicky zaměřený, studijní plány completus, maior, minor)
SP Historie, magisterský (akademicky zaměřený)
SP Historie se zaměřením na české a československé dějiny, doktorský

Stručné představení stávajících studijních oborů

Bakalářské studijní obory
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Základ bakalářského studia historických oborů tvoří chronologicko-genetický přehled vývoje
lidstva od pravěku a starověku přes středověk, raný novověk, novodobé dějiny až po moderní
dějiny s důrazem na českou i obecnou historii.
V rámci bakalářského studia lze jako akademický v současnosti vnímat studijní obor Historie,
jenž odpovídá typickému studijnímu programu uvedenému v nařízení vlády č. 275/2016 Sb. (dále
jen nařízení vlády). Připravuje studenty na navazující magisterské studium historie nebo
příbuzných oborů, které vzdělávají odborníky pro univerzity, vědecko-výzkumné ústavy, muzea,
archivy a jiné paměťové instituce.
Z uvedených bakalářských studijních oborů, které se v současnosti realizují, jsou zaměřeny na
praxi: Historie – muzeologie, Historie – památková péče, Kulturní dědictví v regionální praxi a
Archeologie. Studijní obor Historie – muzeologie vzdělává odborníky pro muzejní práci se
zevrubnými znalostmi kurátorství a muzejní konzervace, teoreticky ukotvenými v tradičním
oboru historie. Studijní obor Historie – památková péče vzdělává odborníky v oboru památkové
péče. Studijní obor Kulturní dědictví v regionální praxi se zaměřuje na aplikaci teoretických
poznatků z oblasti historie, zvláště kulturních dějin a kulturního dědictví v prezentaci a edukaci.
Vychází z potřeb Moravskoslezského kraje, regionů a příhraničních oblastí.
Studijní obor Archeologie má za cíl vzdělávat absolventy zaměřené na pravěkou a středověkou
archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje
vědního oboru.
Navazující magisterské obory
V rámci navazujícího magisterského studia lze v současnosti vnímat jako akademicky zaměřené
studijní obory Historie a Archeologie. Studijní obor Historie má za cíl vzdělávat odborníky pro
univerzity, vědecko-výzkumné ústavy, muzea, archivy a jiné paměťové instituce.
V případě studijního oboru Archeologie je cílem vzdělávat absolventy s ucelenou kvalifikací
archeologa, zaměřeného na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i
praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru.
Ostatní v současnosti realizované navazující magisterské studijní obory lze vnímat jako profesně
zaměřené: Historie – muzeologie, Ochrana kulturního dědictví, Kulturní dědictví v regionální
praxi (pro ostatní studijní obory již nejsou vypisovány přijímací zkoušky).
Doktorské studijní obory
FPF SU má rovněž akreditovány doktorské studijní obory Historie se zaměřením na české a
československé dějiny a Archeologie.
1.3

Úspěchy a uplatnění studentů

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: Studenti všech stupňů dlouhodobě dosahují
vynikajících úspěchů na celorepublikové úrovni. Dva absolventi ÚHV se v minulosti stali
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laureáty nejvýznamnějšího ocenění v rámci příslušného rezortu, Ceny ministra školství, mládeže
a tělovýchovy (Jiří Knapík a Jiří Friedl).
Celostátní studentská soutěž Historie. Studenti ÚHV rovněž několikrát zvítězili v celostátní
studentské soutěži Historie, pořádané od roku 1995 (po roce 2010 to byli Hana Miketová a
Ondřej Haničák). V roce 2016 obsadil Tomáš Rusek na této soutěži v Brně dělené 2. místo,
v letošním roce Sabina Máchová 6. místo.
Cena Josefa Šusty. Od roku 2010 studenti ÚHV za své odborné práce rovněž čtyřikrát získali
prestižní Cenu Josefa Šusty, udělovanou Sdružením historiků České republiky (Historickým
klubem 1872). Za deset ročníků její existence ji získali studenti ÚHV hned čtyřikrát: Hana
Miketová, Viktor Pohanka, Jiří Málek a naposledy v roce 2019 současná doktorandka Sabina
Máchová.
Cena Edvarda Beneše 1. stupně: Studenti ÚHV dále několikrát získali Cenu Edvarda Beneše,
naposledy současný doktorand ÚHV Tomáš Rusek v roce 2018.
Věda pro zemi: Student Michael Richter obsadil v roce 2018 dělené 1. místo v soutěži Věda pro
zemi Národního zemědělského muzea o nejlepší bakalářskou práci.
Zisk významných profesních ocenění prokazuje konkurenceschopnost SU v dané oblasti
vzdělávání mezi ostatními VŠ v regionech ČR.
Studenti a doktorandi se rovněž zúčastňují významných tuzemských i zahraničních konferencí (v
letech 2015–2019 např. Leeds/Velká Británie – Hana Komárková, Fonte d’Amore a
Sulmona/Itálie, Edinburgh/Velká Británie – Tomáš Rusek, aj.).
Za dobu realizace doktorského studia na ÚHV jej absolvovalo celkem 30 studentů. Většina
absolventů doktorského studia pokračovala ve vědecké práci:




















prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (HÚ AV ČR, Brno)
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní zemědělské muzeum, s. p. o./Univerzita Karlova)
Mgr. Jana Onderková-Brožovská, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Mgr. Michal Chvojka, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
PhDr. Ivo Baran, Ph.D. (Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje)
Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě/Zemský archiv v Opavě)
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné)
Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
PhDr. Jan Saheb, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (Muzeum Novojičínska, od prosince 2019 ředitel)
Mgr. Richard Mahel, Ph.D. (Národní archiv Praha)
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)
Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. (Muzeum Těšínska)
Mgr. Aleš Binar, Ph.D. (Univerzita obrany v Brně)
Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik)
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Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha)
Mgr. David Radek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Některé obhájené dizertační práce byly publikovány na SU i v externích nakladatelstvích ČR.
Mimořádně kvalitní dizertační práce byly vydány v zahraničních nakladatelstvích (Rakousko,
Německo):



Michal Chvojka: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848).
Ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie. Frankfurt am Main – Berlin –
Bern – Bruxelles – New York – New York – Oxford – Wien: Lang 2010. 416 s.
Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in
tschechisch Schlesien. Hamburg: Kovač 2014. 446 s.

Rovněž na ÚA pokračují absolventi doktorského, jakož i část absolventů magisterského a
bakalářského studia v odborné a vědecké práci, což lze doložit publikací doma i v zahraničí:






















PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. (AV ČR Brno, v. v. i.)
Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Mgr. Alena Nejedlá (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D. (ÚAPP Brno)
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (Archaia Oomouc, o. p. s.)
Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D. (AV ČR Brno, v. v. i.)
Mgr. Lukáš Hlubek (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Mgr. Radka Knápek (AV ČR Brno, v. v. i.)
Mgr. Jan Boček (Slezská univerzita v Opavě)
Bc. Ondřej Tomančák (OKO Opava)
Mgr. Aleš Knápek (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)
Mgr. Petr Rataj (AV ČR Brno, v. v. i.)
Bc. Marek Kiecoň (SA – NPÚ Opava, ú. o. p. Ostrava)
Mgr. Jana Němcová (Muzeum Litomyšl)
Mgr. Veronika Dudková (Archaia Olomouc o. p. s)
Mgr. Jindřich Hlas (NPÚ, Opava, ú. o. p. Ostrava)
Bc. Michaela Zezulová (NPÚ, Opava, ú. o. p. Ostrava)
Mgr. Ondřej Tůma (Muzeum Trutnov)
Mgr. Jan Pavelka (SU Opava)
Bc. Martin Kahoun (Muzeum Bruntál) ad.

Také studenti/absolventi se v minulosti dočkali ocenění, včetně celostátních. V nedávné době
byla například Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. oceněna v rámci ankety Češka roku 2018.
Ústavy systematicky nesledují uplatnění absolventů bakalářského a magisterského studia. Za
dobu působení obou pracovišť nicméně jejich absolventi zaujali různé pozice v paměťových
institucích takřka celé republiky. Zvláště je třeba upozornit na tradičně vysokou uplatnitelnost
oboru Historie-Muzeologie, jehož absolventi zastávali nebo zastávají řadu významných postů
v českém muzejnictví, včetně manažerských pozic, a oboru Archeologie.
1.4

Koncepce optimálního rozvoje studijních programů a ÚHV a ÚA FPF SU
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Východiska, Stanovení koncepce
Na průběžném zkvalitňování výuky v oblasti vzdělávání Historické vědy se pracovalo a pracuje
v rámci projektů různého zaměření. V současné době je na ÚHV řešen projekt nazvaný „Rozvoj
vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400), a to v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Činnost v rámci tohoto projektu je
zaměřena především na inovaci studijních programů Historie – muzeologie bc., Historie a
kulturní dědictví v regionální praxi bc. a navazující mgr.
Na ÚA se tento projekt řeší v rámci aktivity „Internacionalizace výuky“ organizací speciálních
praxí – v roce 2018 zjišťovací výzkum ve Starém Městě u Moravské Třebové, v roce 2019
Mezinárodní petroarcheologická praxe v polském Slezsku. V letech 2012–2015 byl na ÚHV
řešen projekt „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických
materiálů“ (OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0273). ÚA se v posledních letech (po příchodu
Mgr. Petra Kováčika, Ph.D.) intenzivně snaží rovněž o inovaci výuky v oblasti aplikace
moderních metod v archeologii, a to především při výzkumu historické krajiny (ve smyslu
„Landscape archaeology“). Nejdříve byl v letech 2010–2012 realizován projekt „Inovace
studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě“ (projekt programu OP
VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0175). Následně pak byl v letech 2012–2015 ve spolupráci
s Ústavem informatiky a Ústavem fyziky realizován rozsáhlejší projekt „Interdisciplinární
vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí“ (projekt programu OP VK, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0014). Jeho výsledkem bylo vytvoření studijního prostředí, které umožňuje
vzdělávání v oboru archeologie v sepětí se současnými trendy spočívajícími v prvé řadě
v rozsáhlém využití ICT.
Koncepce optimálního rozvoje studijních programů na ÚHV FPF SU sleduje rozvoj vzdělávání
v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském typu studia. Na bakalářském a
magisterském stupni se člení na akademickou a profesní větev vzdělávání. V akademické větvi
studijních programů se na základě zájmu uchazečů v minulých letech předpokládá nižší počet
studentů, její zachování je však nutné k poskytnutí společného základu pro všechny studijní
programy, včetně profesních, udržení doktorského studijního programu, potažmo na něj
navázaného oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Profesní
studijní programy předpokládají vyšší počty uchazečů, intenzivnější spolupráci s regionem ve
smyslu tzv. třetí role univerzity a nabízejí rovněž možnost komerčního využití ve smyslu
směrnice rektora o doplňkové činnosti na SU.
Pokud jde o ÚA, předpokládá se i v budoucnu zachování tří studijních oborů v programu „7109
Archeologie“ – bakalářského (profesní), magisterského, a doktorského – ačkoliv získání
akreditace pro ten poslední je v nejbližších letech asi nereálné. U bakalářského a magisterského
oboru by měly zůstat zachovány tři pilíře dosavadní koncepce – a) přehled archeologických dějin
pravěku a středověku; b) základy metody; c) nejdůležitější segmenty práce archeologa,
související s terénním, především záchranným, výzkumem a dokumentací, tezaurací a prezentací
jeho výsledků. Jejich poměr musí být ovšem proti dosavadnímu stavu upraven s ohledem na to,
že bakalářský obor by měl mít charakter profesní, navazující magisterský akademický.
Doktorský studijní program by měl mít charakter badatelský a z hlediska tematického výběrový.
Poptávka ze strany uchazečů – stav a výhled
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V roce 2017 klesl počet uchazečů o studium na ÚHV na historické minimum. Do prvního
ročníku bylo do bakalářského studia zapsáno 27 studentů. V roce 2018 stoupl počet zapsaných na
34, v roce 2019 na 56 (počty zapsaných na předmětu Úvod do studia dějin). Na zvýšení zájmu má
svůj podíl jednak demografická situace, změna systému přijímacího řízení i nová marketingová
strategie SU. Bude-li zachována současná dynamika, jeví se jako perspektivní zejména profesně
zaměřené bakalářské SP (Historie–muzeologie, Historie se specializací Památková péče, případně
nově Historie a kulturní dědictví v regionální praxi, bude-li akreditován). Z výše uvedených
důvodů je nutné rovněž zachovat jeden akademický SP (Historie).
Na navazujícím magisterském studiu je v posledních letech větší zájem rovněž o profesně
zaměřený SP Kulturní dědictví v regionální praxi. S ohledem na efektivitu nebude ÚHV
předkládat žádost o novou akreditaci programu Ochrana kulturního dědictví ani Historie–
Muzeologie, u nichž není zajištěna ekonomická udržitelnost. V navazujícím studiu usiluje ÚHV
pouze o jeden akademický (Historie) a jeden profesní SP.
Zájem o doktorské studium je v posledních letech relativně stabilní a lze předpokládat, že
v případě nové akreditace by trval i nadále.
ÚA zaznamenal v období 2016–2018 rapidní snížení zájmu uchazečů. V akademickém roce
2019/20 jejich počet opět stoupl. Nakolik je však tento obrat příznakem změny trendu, nelze
jednoznačně říci.
Vazba na potřeby regionu
Absolventi ÚHV se dlouhodobě uplatňují v paměťových institucích celé ČR, s akcentem na
region Slezska a severní Moravy, a dalších sférách, jako jsou média, cestovní ruch, školství,
samospráva, soukromý sektor apod. Síť státních archivů, neustále se zvyšující počet muzeí,
rozvoj kulturních institucí a cestovního ruchu je zárukou vysoké uplatnitelnosti schopných
absolventů i nadále. V reakci na předpokládané potřeby a možnosti regionu a v návaznosti na
případně řešené projekty (výhledově Restart 2) lze uvažovat o rozšíření nabídky profesně
zaměřených SP rozvojem současné výuky (muzejní) konzervace akreditací samostatného SP
Konzervace a restaurování. To by však vyžadovalo nejen rozšíření prostorových, navýšení
personálních kapacit a nákup materiálu, včetně přístrojového vybavení. Při přípravě a realizaci
tohoto SP lze uvažovat o spolupráci s Institutu tvůrčí fotografie FPF SU, případně centrem
Audiovizuální tvory při Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU (Konzervace a restaurování
fotografií/film).
Na území MSK absolventi ÚA naprosto převažují ve všech sférách – působí jich zde 2x až 3x
tolik než absolventů archeologických pracovišť jiných VŠ dohromady. To samozřejmě vytváří
prostor pro přirozené střídání, rezerva je navíc v ještě stále neobsazených základních pozicích
(zejm. Frýdek-Místek) a rozšiřování terénních aktivit muzeí a dalších tzv. oprávněných
organizací (i zvnějšku) ve zdejší oblasti, kde je úroveň archeologického poznání v některých
geografických segmentech i časových úsecích stále ještě hluboko pod celostátním průměrem.
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2.

Tvůrčí činnost

Většina tvůrčí činnosti historických věd i badatelské činnosti v této oblasti na SU od roku 1990
byla a stále je soustředěna na ÚHV FPF SU, pro oblast archeologie na ÚA FPF SU. Všichni
vědecko-pedagogičtí pracovníci se vedle výuky věnují také vlastnímu základnímu výzkumu, jenž
je součástí náplní práce profesorů, docentů, odborných asistentů a asistentů. Pracovníci jsou
motivováni k podávání grantových projektů a tvůrčí činnosti jednak Kariérním řádem SU, jednak
zohledňováním příslušných aktivit v pohyblivých složkách mzdy (například jednorázové odměny
pro úspěšné žadatele o projekt, výkonnostní příplatky navrhované vedoucím ústavu). Výsledky
tvůrčí činnosti a grantová aktivita pracovníků tvoří součást vnitřního systému hodnocení
pracovišť, od nějž se odvíjí jejich financování FPF. Mimořádné výsledky tvůrčí činnosti mohou
být navrženy na univerzitní ocenění (např. Cena rektora SU). V roce 2019 byla Cena rektora SU
udělena prof. PhDr. Jiřímu Knapíkovi, Ph.D. (ÚHV). Šlo o první Cenu rektora SU udělenou
v oblasti humanitních věd od roku 2011.
ÚHV je vnímán jako významné vědecké pracoviště, čemuž odpovídá zajišťování doktorského
studijního programu Historie se zaměřením na české a československé dějiny, který byl ústavu
přiznán v prosinci 1999 (č. j. 26615/99-30) a následně byl také úspěšně reakreditován. Je třeba
rovněž zdůraznit platnou akreditaci habilitačního a jmenovacího oprávnění, které bylo FPF pro
oblast historických věd přiznáno v roce 2007.
Tvůrčí činnost v oblasti archeologie zajišťuje ÚA FPF SU. Tomuto pracovišti byl rovněž
akreditován doktorský studijní program P7109 Archeologie (původně P7105 Archeologie; k 10.
8. 2011) a následně byl úspěšně reakreditován 5. 8. 2016. V současnosti sleduje Ústav
archeologie čtyři základní a vzájemně synergické směry vědeckého bádání: pravěk Slezska;
výzkum periferních sídelních oblastí (zaměřený na výzkum neolitického osídlení v okolí
Studénky); petroarcheologie; výzkum historické krajiny za pomoci ICT a moderních metod.
Od svých počátků se ÚHV a ÚA odborně profilují jako pracoviště zabývající se silesiakálními
studii. Prostor Slezska je zkoumán od prehistorie, resp. počátku rané doby dějinné, až po
současnost. Tento historický region je zkoumán ve dvou rovinách: jednak je to sám prostor
českého (resp. v případě ÚA Horního) Slezska, což je dáno dlouhou výzkumnou tradicí takto
zaměřených badatelských institucí v Opavě (Slezské zemské muzeum, Slezský ústav ČSAV,
Zemský archiv v Opavě, Expozitura Archeologického ústavu AV v Opavě), jednak prostor
celého Slezska v evropském kontextu, do nějž byl již od středověku integrován politickými,
ekonomickými a kulturními vazbami (vztah ke Svaté říši římské [národa německého] a jejím
prostřednictvím dále na západ; po rozdělení Slezska v roce 1742 pak zejména postavení Slezska
v rámci rakouského a pruského státu a v jejich rámci pak vazba na širší střední Evropu; ve 20.
století nakonec vývoj regionu v Československu, Německu a obnoveném Polsku v kontextu
středoevropských dějin). V posledních letech je tento výzkumný profil posouván od dříve
preferovaných politických, hospodářských a sociálních dějin ke kulturním dějinám, kulturnímu
dědictví a krajinotvorbě v kontextu mezinárodních vazeb regionu. V praxi se to odráží v oblasti
památkové péče, prezentace kulturního dědictví, včetně aplikovaného výzkumu, a v tzv. třetí roli
univerzity, například ve spolupráci s edukační sférou. Další výzkumnou oblast reprezentují
kulturní dějiny českých zemí pojímané ve středoevropském kontextu; výzkum zde vychází z
širšího pojetí kulturních dějin, které vedle aktivity společenských elit zkoumají také veškerou
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kulturní činnost člověka, jež se projevuje v jeho životním stylu. V současnosti je kladen důraz na
studium vybraných aspektů vzdělávání, životních fází a volnočasových aktivit v jednotlivých
historických etapách. Nadále nejsou opomíjena ani témata politických, hospodářských a
sociálních dějin, navazující na dřívější badatelské zaměření.
Pokud jde o ÚA, tam inklinace ke kulturním dějinám (hmotná kultura) a zprostředkovaně
k dějinám hospodářským a sociálním vyplývá ze samé podstaty disciplíny.
2.1

Výzkumná centra

Oblast historických věd pokrývají dvě výzkumná centra zřízená SU – Výzkumné centrum pro
kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (vedoucí prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.) a
Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800–2000)
(vedoucí prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.), která pravidelně pořádají workshopy s mezinárodní
účastí a jiné odborné akce. Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy je
personálně tvořeno vědeckými pracovníky a pedagogy z historických pracovišť FPF SU (ÚHV,
ÚA), na jeho činnosti se v rámci konkrétních badatelských týmů podílí odborníci z dalších
historicky a společenskovědně zaměřených pracovišť SU. S ohledem na studium problematiky
kulturního dědictví, jeho uchování, ochrany a významu v současné regionální praxi centrum úzce
spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti z fakulty, univerzity i z praxe. Výzkumné
zaměření tvoří téma komunikace a kulturního transferu; sleduje hmotné a nehmotné projevy
každodennosti slezské společnosti studované na pozadí jejích struktur a mentality, formované mj.
polohou Slezska. Výzkumné centrum se zapojuje do interdisciplinárního základního i
aplikovaného výzkumu. Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní
dějiny (1800–2000) je zaměřeno na základní výzkum kulturních, politických a hospodářských
dějin se zřetelem ke Slezsku a česko-německému či česko-polskému pohraničí. Akcent je dále
položen na výzkum životního stylu a každodennosti ve 20. století. Kromě toho je sledována
problematika dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Významná je
také ediční činnost obou zmíněných center.
Ve vědeckém zaměření zmíněných historických pracovišť můžeme rozlišit akademicky
orientovaný výzkum a aplikovaný výzkum svázaný s profesně zaměřeným vzděláváním.
Akademicky orientovaný výzkum byl v počátečním období ovlivněn zejména badatelským
zaměřením pracovníků, kteří počátkem 90. let působili na různých pracovištích akademie věd.
Postupně se však jeho vědecká orientace rozvinula do několika směrů odpovídajících současně
moderním požadavkům historického výzkumu. Zároveň se tato orientace plně odráží v
Dlouhodobém záměru SU.
2.2

Projektové aktivity

V uplynulých pěti letech byla na ÚHV a ÚA řešena řada výzkumných i rozvojových projektů.
ÚHV má tradici v řešení mezinárodních projektů. V tomto ohledu navazuje například na
úspěšnou spolupráci na syntéze Dějiny Horního Slezska – Geschichte Oberschlesiens – Dzieje
Górnego Śląska v rámci projektu garantovaného spolkovou vládou SRN (koordinátory za
zúčastněné strany byli prof. Dan Gawrecki, prof. Richard Kaczmarek a prof. Joachim Bahlcke).
Výsledná monografie byla vydána v roce 2011 v polštině a v roce 2015 německy. Na ÚHV byl
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řešen také Visegradský projekt č. 31110003 nazvaný Transformation of Central European Cities
in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava, Kraków), 2012–2013. Značný význam pro
internacionalizaci ÚHV měl projekt OP VK „Historizace střední Evropy“ (viz níže). Mezinárodní
rozměr výzkumu historického pracoviště a jeho prezentace s důrazem na příhraničí ukazuje
rovněž zapojení do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci Fondu
mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia se ÚHV spolu s dalšími pracovišti FPF podílí na
realizaci projektu Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a
Ratiboři (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140), který byl schválen k realizaci v období
listopad 2017 až říjen 2018. Řešitelkou projektu byla prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Hlavním
partnerem byl Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, z polské strany
pak Powiat Raciborski se zapojením Muzeum v Raciborzu. V roce 2018 byl ÚHV osloven
Univerzitou v Innsbrucku s nabídkou participace na bilaterálním projektu. Účast na projektu i
jeho přesné zaměření je v jednání.
ÚHV a ÚA byly ve sledovaném období také řešitelskými pracovišti široké škály „národních“
programů a projektů. Pro krystalizaci vědeckého zaměření v oblasti historických věd měl zásadní
význam rozsáhlý badatelský projekt, výzkumný záměr MSM4781305905 nazvaný Slezsko
v dějinách českého státu a střední Evropy, který byl pracovištěm realizován v letech 2006-2011.
Kromě hlavního výstupu, dvousvazkové syntézy Slezsko v dějinách českého státu, v níž byl
doveden moderní výklad prehistorického a historického vývoje Slezska do roku 1740, vznikla
během řešení výzkumného záměru celá série původních odborných monografií s tematikou dějin
Slezska. Mimořádně kvalitní hodnocení řešení výzkumného záměru (klasifikován nejlepším
možným hodnocením A), recenzní ohlasy na národní a nadnárodní úrovni, prosazování se do
domácích centrálních a mezinárodních odborných časopisů jednotlivými pracovníky ústavu a
přicházející výzvy k mezinárodní spolupráci ukázaly, že se hlavní badatelské profilace ústavu
vhodně doplňují a tvoří dobrý základ pro rozšíření vědecké spolupráce ÚHV zejména na
mezinárodní úrovni.
V následujících letech 2012–2014 ÚHV řešil celkem tři projekty z operačních programů
Evropského strukturálního fondu. Jeden z projektů se zaměřoval na prohloubení zahraniční
spolupráce ústavu se sítí středoevropských (zejména) univerzitních pracovišť, další se věnoval
popularizaci vědeckovýzkumných výsledků na středních a vysokých školách. Poslední z těchto
projektů se zabýval inovací výuky konzervace (ve spolupráci se Slezským zemským muzeem a
VŠB-TU v Ostravě). V rámci těchto projektů vznikla celá řada vědeckých publikací a bylo
pořádáno množství odborných akcí s účastí významných zahraničních badatelů. Na tyto aktivity
jsou přitom vázány i současné směry výzkumu.
Zejména projekt Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti
výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných
pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031), který byl financován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, umožnil v letech 2012–2014 navázat na některá dříve rozpracovaná
témata a vytvořit prostor pro další vědeckou činnost orientovanou svými výstupy nejen na
domácí, ale i na mezinárodní scénu. Tým pracovníků výzkumného záměru byl od roku 2007
veden prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., jenž stál i v čele týmu zmíněného projektu
„Historizace střední Evropy“.
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Souběžně s tímto projektem byl v letech 2012–2014 realizován i další projekt z prostředků
Evropského sociálního fondu, nazvaný Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých
výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace
(CZ.1.07/2.3.00/35.0037), jehož řešitelem byl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
V současnosti pokračuje tvůrčí činnost v rámci několika aktuálně řešených projektů. Dlouhodobé
zaměření historického pracoviště na kulturní dějiny a kulturní dědictví je zřetelné ze současného
zapojení do řešení projektů kombinujících základní a aplikovaný výzkum, realizovaných ve
spolupráci s řadou renomovaných akademických pracovišť i institucí z praxe. Především se jedná
o projekty Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity II (dále jen NAKI II): Slezská univerzita v Opavě je příjemcem-koordinátorem projektu
Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (kód DG18P02OVV067)
s obdobím řešení 2018–2022. Řešitelkou je prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. z ÚHV, členy
týmu jsou další pracovníci jak z tohoto pracoviště, tak z Fakulty veřejných politik. Cílem
projektu, zaměřeného podstatným dílem na nehmotné kulturní dědictví, je dokumentace, výzkum
a stanovení metodologie přispívající k identifikaci a uchování historických hodnot a tradic
v oblasti stravování a stolování, prvky národní a kulturní identity. Akcent je kladen na regionální
a národní specifika, která jsou v přirozeném prostředí ohrožena zánikem vlivem globalizace a
kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem. Dalšími řešiteli jsou odborníci
z Národního zemědělského muzea v Praze, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského
v Praze a Vysoké školy hotelové v Praze.
Historické pracoviště je zapojeno dále do řešení projektu NAKI II Kulturní tradice českého
rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (kód DG18P02OVV057),
řešitelkou je prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Interdisciplinární charakter projektu potvrzuje
institucionální složení, kdy hlavním koordinátorem je Česká zemědělská univerzita v Praze,
dalšími řešiteli pak Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Národní zemědělské muzeum v Praze a Vysoká škola hotelová v Praze. Výzkum
v rámci projektu je zacílen k ozřejmění významu rybářské kultury jako specifické části národního
kulturního dědictví, jejích historických kořenů, struktury, odrazu v životním stylu obyvatelstva a
krajinotvorbě, a postižení její podpůrné role v současné památkové péči, uchování prvků
kulturního dědictví, v rozvoji regionů, cestovním ruchu a destinačního managementu ad.
Nejvýznamnějším rozvojovým projektem let 2015–2019, do nějž byl ÚHV zapojen, je projekt
ESF
Rozvoj
vzdělávání
na
Slezské
univerzitě
v Opavě,
reg.
č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, 2017–2022. Na rozvoj profesně zaměřených oborů je
zaměřena Dotace Moravskoslezského kraje Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a
oborů na Slezské univerzitě v Opavě, 2019–2020, do nějž je významnou měrou zapojen i ÚHV.
Rozvoji badatelského profilu archeologického pracoviště výrazně napomohlo schválení projektu
NAKI II Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy (reg. č. DG18P02OVV017, 17. v pořadí
hodnocení ze 70 přijatých a celkem 196 podaných projektů) s dobou řešení od dubna 2018 do
prosince 2022, na kterém se podílí sedm pracovníků ústavu (řešitel doc. PhDr. Vratislav Janák,
CSc., koordinátor Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.). Díky partnerství dalších odborných institucí
(VŠB-TUO, Ústav geoniky AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci) projekt bezesporu
prohloubí meziinstitucionální a mezioborovou spolupráci ÚA. Mezi výstupy projektu mají být
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certifikovaná metodika, specializované mapy s odborným obsahem, odborné publikace, vědecká
konference, odborné workshopy a tematická výstava. Současný výzkum zájmového území –
pomezí českého Slezska a Moravy, resp. širší oblast Moravské brány – tak probíhá v několika
rovinách interakce přírodní krajiny a lidské kultury, jednak v rovině časoprostorových vztahů
mezi jednotlivými komponentami krajiny, především vztahy mezi sídlištní sítí a komunikačními
body, exploatačními a distribučními lokalitami. Zde je možno se zároveň pokusit posuzovat
charakter těchto vztahů v rovině vztahů centrum – periferie. Novým aspektem výzkumu je
virtuální rekonstrukce vývoje sídelní sítě na bázi identifikace sídelních areálů a jejich komponent,
s důrazem na jejich kategorizace a strukturalizaci v prostředí GIS a 3D modelu.
Nejvýznamnějším výsledkem výzkumu je identifikace mikroregionu neolitických sídlišť
(Bravantice, Studénka, Butovice, Hladké Životice, Kujavy, Pustějov) kultury s lineární
keramikou (LnK) ze závěru 6. tis. př. n. l. s nebývale intenzivní produkcí na bázi silicitu
krakovsko-čenstochovské jury (SKČJ) a vytvoření interaktivní mapy o více úrovních na bázi
Státního archeologického seznamu.
Již dokončené projekty se pozitivně odrazily v profilaci badatelského zájmu pracovníků v oblasti
historických věd a také umožnily více rozvinout mezinárodní spolupráci. Ta probíhala a stále
probíhá s několika partnery především v Polsku (Opole, Vratislav, Katovice, Krakov aj.), na
Slovensku (Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra), v Rakousku (Štýrský Hradec, Vídeň) či
Spolkové republice Německo (Kiel). Na tomto místě rovněž konstatujme, že se vědecký výzkum
nejen promítá do výuky pracovníků ústavu, ale jeho mezinárodní styky přispívají i k rozšiřování
výměny zaměstnanců i studentů.
V uplynulých pěti letech (2015–2019) bylo na ÚHV a ÚA řešeno sedm projektů podpořených
Grantovou agenturou České republiky. Rovněž v rámci těchto výzkumných projektů byla
realizována spolupráce se zahraničními badateli a výsledky byly prezentovány na mezinárodních
vědeckých akcích:









Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970) (2015–2017), řešitel prof. PhDr. Jiří Knapík,
Ph.D.
o za hlavní výsledek obdržel řešitel v roce 2019 Cenu rektora SU, byl za SU navržen na Cenu MŠMT
a vybrán za FPF SU pro modul I hodnocení dle Metodiky 2017+
České myšlení o sportu do roku 1939 (2016–2018), řešitel Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
o hlavní výsledek byl vybrán za FPF SU pro modul I hodnocení dle Metodiky 2017+
Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského (2016–2018), řešitel Mgr. Petr Kozák,
Ph.D.
o hlavní výsledek bude FPF SU navržen pro modul I hodnocení dle Metodiky 2017+
Jak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské propagandy, příklad českého a
římského krále Václava IV. (1361–1419) (2016–2018), řešitelka Dr. Phil. Klara Hübner (po uplynutí
projektového úvazku již není zaměstnancem SU)
Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku (2017–2019),
spoluřešitelka PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945); GA ČR
č. 19-10401S (2019–2021), řešitel Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949–1968); GA ČR
č. 19-10233S (2019–2021), řešitel prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Hlavní výsledky několika zmiňovaných grantových projektů byly v předešlém nebo tomto roce
publikovány respektovanými českými nakladatelstvími:


KNAPÍK, J. – FRANC, M. a kol. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus
v českých zemích 1948–1970. Praha: Academia 2018, 727 s. (vl. podíl 50 %)
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KOZÁK, P. Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495). Praha:
Manuscriptorium 2019. 376 s. (vl. podíl 100 %)
PELC, M. Sport a česká společnost do roku 1939. Osobnosti – instituce – reflexe. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny 2018. 352 s. (vl. podíl 100 %)

Stručný nástin publikační činnosti

Úplný přehled publikační činnosti je součástí ročenek ÚHV, respektive FPF SU.
Vědecké aktivity pracovníků ÚHV spjaty s výše registrovanými projekty se odrazily ve
výrazném nárůstu vědecké výkonnosti pracoviště; neopominutelný je v této souvislosti také podíl
doktorandů. Lze to doložit tabulkou bodového hodnocení výsledků registrovaných v RIV v letech
2008–2016. Vědecká výkonnost ÚHV činila v letech 2013–2016 vždy více než 2 000 bodů:
Hodnocení
ÚHV / rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Body RIV

705,890

1381,800

1726,980

1899,604

1899,604

2454,356

2451,687

2356, 63

2021,643

Výsledky členů ÚHV byly v minulých letech rovněž vybrány k hodnocení, případně
bonifikovány v rámci modulu 1 dle Metodiky 2017+.
Vědecké aktivity pracovníků ÚA ukazují poměrně stabilní rozsah vědecké výkonnosti pracoviště,
podmíněné jeho poměrně nepočetným personálním obsazením. Lze to doložit tabulkou bodového
hodnocení výsledků registrovaných v RIV v letech 2008–2016:
Hodnocení
ÚA / rok
Body RIV

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

92,400

156,577

154,706

163,428

163,428

151,080

298,668

215,232

187,528

Výsledky tvůrčí činnosti v oblasti Historické vědy za období 2015–2019 (v závorce počty za
ÚA)
Přehled tvůrčí a publikační v ČR
v zahraničí
CELKEM
činnosti
Knihy, odborné monografie
35 (1)
3
38 (1)
Články v impaktovaných časopisech 4
2
6
Články ve sbornících z konferencí
22 (1)
19 (7)
41 (8)
Články v ostatních sbornících
15 (6)
10 (1)
25 (7)
Články v recenzovaných
109 (16)
22 (6)
131 (22)
neimpaktovaných časopisech
Články v recenzovaných sbornících
14 (1)
1
15 (1)
Učební texty
18
0
18
Stati v knihách
29 (4)
10
39 (4)
CELKEM
243
67
310
Pozn.: Registrovány jsou pouze tvůrčí výsledky akademických pracovníků za uvedené období; při zohlednění
výsledků doktorandů by jejich celkový počet znatelně narostl. V tabulce jsou započítány také publikace pracovníků,
kteří v současné době na ÚHV a ÚA již nepůsobí (např. doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., monitoring životního
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prostředí, v současnosti Ústav fyziky FPF SU). Stejně tak nejsou započteny publikace pracovníků před jejich přijetím
na SU.

Vzhledem k tvůrčím výsledkům pracovníků ÚHV je podstatné i to, že vydává vědecké
periodikum Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, které navázalo na příležitostnou
sborníkovou řadu Acta historica et museologica. V tomto časopise je dáván prostor tématům
z kulturních dějin a dějin Slezska. V roce 2018 byl publikován již jedenáctý svazek této řady.
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis jsou od května 2010 zařazena na Seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a od dubna 2017
v databázi The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).
Také v případě ÚA přispívá k tvůrčím aktivitám pracovníků i vlastní ediční řada Acta
archaeologica Opaviensia. V rámci publikační činnosti výzkumných center zároveň vzniká
ucelená řada publikací doktorských studentů.
Výběr nejvýznamnějších výsledků tvůrčí činnosti (2015–2019)
Kompletní bibliografie jednotlivých pracovníků je k nahlédnutí na stránkách ústavů a ve
výročních zprávách FPF SU.
Knihy














DOFKOVÁ, Alena. – KOVÁČIK, Peter. – RATAJ, Petr. – VESELÁ, Petra. Opava Horní dvůr I; Novověký
hřbitov – základní analýzy a předběžné shrnutí. Opava 2015, 235 s. ISBN 978-80-7510-136-5.
HOCHEL, Marian – PAVLÍKOVÁ, Marta. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním
umění. Praha: Národní památkový ústav, 2018. 328 s. ISBN 978-80-7480-115-0 (vl. podíl M. Hochela na
textové části 100 %)
HOCHEL, Marian – PAVLÍKOVÁ, Marta. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v
mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 328 s. ISBN
978-80-7480-087-0 (vl. podíl M. Hochela na textové části 95 %)
KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol. Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus
v českých zemích 1948–1970. Praha: Academia, 2018. 727 s. ISBN 978-80-200-2890-7 (vl. podíl J. Knapíka
50 %)
KORBELÁŘOVÁ, Irena. – ZEZULA, Michal (edd.). S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na
středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Opava – Ratiboř 2018. 272 s. ISBN 978-80-8824003-7
KOZÁK, Petr. Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614–
1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna. Opava: Zemský archiv v Opavě 2015, 276 s. ISBN 97880-87632-31-4.
KOZÁK, Petr – RÁBAI, Krisztina. Mezi periferií a centrem jagellonského světa. Registrum dvořanů knížete
a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510. Between the Periphery and the Centre of the
Jagiellonian World. The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493-1510.
Opava: Slezské zemské muzeum 2015. 555 s. ISBN 978-80-87789-28-5. (vl. podíl P. Kozáka 50 %)
KOZÁK, Petr. Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495). Praha: Scriptorium
2019. 376 s. ISBN 978-80-88013-84-6
MATĚJ, Miloš – KORBELÁŘOVÁ, Irena – TEJZR, Ludvík. The Cultural Heritage of the Vítkovice
Ironworks, Ostrava 2015. 272 s. (vl. podíl I. Korbelářové 30 %)
MATEJKO-PETERKA, Ilona – GROSSMANNOVÁ, Dagmar – KAŠPAROVÁ, Dagmar. Polské mince,
medaile a papírová platidla z muzejních sbírek (Moravské zemské muzeum, Slezské zemské
muzeum)/Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych (Moravské zemské muzeum, Slezské
zemské muzeum). Częstochowa 2018. 379 s. ISBN 978-83-945669-1-3 (vl. podíl I. Matejko-Peterka 33 %)
OCHRANA, František – PŮČEK, Milan Jan – PLAČEK, Michal – ŠIMČÍK, Antonín. Management a
hospodaření muzeí. Praha: Karolinum, 2018. 244 s. ISBN 978-80-246-3638-2 (vl. podíl A. Šimčíka 25 %)
18




PELC, Martin. Sport a česká společnost do roku 1939. Osobnosti – instituce – reflexe. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny 2018. 352 s. ISBN 978-80-7422-660-1
VYMĚTALOVÁ, Karla. Procul ex oculis, procul ex mente. Klasičtí filologové, klasičtí archeologové a
profesoři dějin starověku na německé Karlo-Ferdinandově/Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
(Biografické medailony). Opava: Slezská univerzita, 2017. 331 s. ISBN 978-80-7510-232-4

Studie



















ČAPSKÝ, Martin – RADEK, David. Paralela ke zhořeleckému vévodství? K rodové politice Matyáše
Korvína v Horním Slezsku, HOP. Historie – Otázky – Problémy, 1, 2015, s. 172–179. (vl. podíl D. Radka 50
%)
GAWRECKÁ, Marie. „Kam s ní? Snahy o zřízení nové německé univerzity v předlitavské části habsburské
monarchie v poslanecké sněmovně Říšské rady v letech 1872–1875. In Slezský sborník 117, 2019, č. 1, s.
23–41.
GAWRECKÁ, Marie – GAWRECKI, Dan. Wieś i miasto na Śląsku Austriackim 1848–1918. Roznice i
kontrowersje wokół orientacji narodowej i politycznej. In Studia Śląskie 74, 2014, s. 45–56. (vl. podíl M.
Gawrecké 50 %)
HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections
in Lands of the Bohemian Crown. In Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic
Society, No. 9, December 2018, s. 51–77.
HOCHEL, Marian. Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo
Francúzsku. In: Boboková, J. – Bakytová, J. (eds.). Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej
fakulty UK, Bratislava 2017, s. 27–52. (vl. podíl 100 %)
JANÁK, Vratislav – PAPÁKOVÁ, Kateřina. – PŘICHYSTAL, Antonín – KOVÁČIK, Peter – RATAJ, Petr
– HOŘÍNKOVÁ, Andrea. Neolitické osídlení v okolí Studénky a úloha zdejšího mikroregionu kultury
s lineární keramikou v distribuci silicitů krakovsko-čenstochovské jury. In Slovenská Archeológia 64, 2016,
1, s. 1–63.
JANÁK, Vratislav – PŘICHYSTAL, Antonín. Surovinová základna broušené kultury s lineární keramikou
v českém a horním Slezsku. In Silesia antiqua 51, 2019, s. 7–43.
JIRÁSEK, Zdeněk – KNAPÍK, Jiří. Unwanted Silesia. Czech „Silesian Identity“ in Postwar Czechoslovakia
(1948–1969). In Czech journal of contemporary history 2015, č. 2, s. 57–76.
JIRÁSEK, Zdeněk. Únor 1948 a československá ekonomika. In: Historik skutečně mohutný. K životnímu
jubileu Jiřího Pernese, Brno 2018, s. 233–240. (vl. podíl 100 %)
KNAPÍK, Jiří. Dětské organizace v českých zemích v letech 1968–1970, Paginae historiae, sv. 25/2, Praha
2017, s. 114–125. (vl. podíl 100 %)
KOMÁRKOVÁ, Hana. The Oath of Office in the Sphere of Food Production and Distribution within the
Urban Communities. The Example of Late Medieval and Early Modern Silesian and Moravian Towns. In
Studia z Dziejów Średniowiecza 21, Gdańsk 2016, s. 36–58.
KOMÁRKOVÁ, Hana. „Nüchtern und Fleißig verhalten“ Služební přísahy v pozdně středověkých a raně
novověkých městech severní Moravy a Slezska, Folia Historica Bohemica 31, č. 2, 2016, s. 141–168. (vl.
podíl 100 %)
KORBELÁŘOVÁ, Irena. Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre- and Post-White Mountain
Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? In: 11th Congress of Czech Historians: Changes of
the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the
16th to the 20th Century. A collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech
Historians 2017-09-14 Olomouc. Ostrava – Praha: Changes of the Noble Society. Aristocracy and New
Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, 2018. s. 115–
134. (vl. podíl 100 %)
KORBELÁŘOVÁ, Irena. Paul Kupelwieser. Manažerská stopa na Ostravsku. In: Leopold & Paul
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Popularizace

23

Svébytnou složku činnosti ÚHV tvoří popularizace a plnění tzv. třetí role univerzity. Určená
pracovnice Mgr. Hana Komárková, Ph.D. zintenzivnila kontakty na střední školy i širokou
veřejnost (spolu)pořádáním akcí pro veřejnost (prezentace orálně-historického výzkumu studentů
Slezského gymnázia v Opavě na půdě SU, společný historický kvíz – ve spolupráci se
studentským historickým klubem, úspěšné akce v rámce Týdne vědy a techniky či Noci vědců).
Dne 14. 11. 2019 studenti ÚHV zajistili odbornou část programu odhalení Srdce studentstva
v Opavě coby připomínky 30 let od událostí 17. listopadu 1989. O dva dny dříve proběhla
moderovaná diskuze s prof. PhDr. Jiřím Knapíkem, Ph.D. za účasti studentů opavských gymnázií
o dětství a dospívání za socialismu. ÚHV se plánuje rovněž zapojit do Dnů evropského
kulturního dědictví. V nedávné době byl rovněž oživen studentský historický klub.
ÚHV komunikuje s veřejností, studenty i absolventy také prostřednictvím sociálních sítí.
Facebookový profil ústavu nedávno překonal počet 500 sledujících. Tvůrčí činnost s regionálním
(historicky zemským) zaměřením, včetně její popularizační složky má nemalý společenský
význam. Probíhá rovněž na úrovni spolupráce s komunální samosprávou (dějiny obcí, studie a
akce k historické paměti a kulturnímu dědictví) a naplňuje tak jedno z hlavních badatelských i
společenských poslání pracovišť.
2.5

Záměr rozvoje tvůrčí činnosti

ÚHV se dlouhodobě zaměřuje na dějiny Slezska ve středoevropsky chápaném kontextu. To je
naplňováno zejména v případě dějin středověku a raného novověku. Pro novodobé a nejnovější
dějiny logicky převažuje badatelské zaměření na dějiny rakouské, respektive československé
části Slezska. Nehledě k badatelskému zaměření jednotlivých pracovníků je třeba nadále sledovat
také tuto tradiční linii výzkumu legitimizující samotný vznik SU, ať už formou tematicky
cílených projektů nebo konferencí a workshopů. Druhým nosným badatelským směrem
rozvíjeným na ÚHV jsou kulturní dějiny. Jejich vymezení vychází ze současného širšího pojetí
kulturních dějin, které se neomezují na kulturní chování elit společnosti, nýbrž zahrnují veškerou
kulturní činnost člověka, jež nachází odraz v jeho životním stylu a jež je interpretována
s ohledem na perspektivu aktérů. Naši pracovníci zde zkoumají běžný život měšťanských vrstev
od středověku, problematiku stravování, volného času, dějin dětství a dospívání v moderní době.
Toto badatelské zaměření se odráží také v profilaci jednotlivých studijních programů. Pracoviště
tak tvoří přirozenou protiváhu nedalekých univerzitních kateder orientovaných spíše na
hospodářské a sociální dějiny. Problematika kulturních dějin, ať už ve vztahu k historickému
regionu Slezska či jiným teritorií, nachází uplatnění také v kvalifikačních pracích,1 z nichž
některé se v nedávné době dočkaly významných ocenění (viz úspěchy studentů). Vzhledem ke
struktuře ústavu existují předpoklady pro rozvíjení obou výzkumných os po akademické i
profesně orientované linii, tj. formou základního i aplikovaného výzkumu.
V současné době jsou na ÚHV řešeny dva standardní projekty GAČR a pracoviště se podílí na
dvou projektech NAKI II. Další projektová žádost GAČR byla podána v roce 2019, v roce 2020
je plánováno několik dalších projektových návrhů. ÚHV by se v nejbližším období měl vedle
standardních projektů GAČR a NAKI zaměřit také na mezinárodní projekty. Pro to existují
předpoklady jak v mezinárodním přesahu výzkumu některých pracovníků, tak v mezinárodním
Kvalifikační práce jsou nahrávány do Repozitáře, přístupného po přihlášení prostřednictvím identity CRO interním
uživatelům IS SU: https://zkp.slu.cz/?page=login.
1

24

složení týmu. Proběhla jednání s univerzitou v Innsbrucku a rozvíjení vazeb na zahraniční
univerzitní a vědecké centra bylo zahrnuto též do projektového návrhu OP VVV. Totéž platí pro
kontakty s polskými pracovišti. Internacionalizace ÚHV pokračuje mj. na platformě starších i
nově uzavřených smluv Erasmus+ (v poslední době s univerzitami v Nancy a Nové Gorici).
Prezentace vědecké činnosti ÚHV je směřována jednak vně instituce do zahraničních a domácích
nakladatelství a periodik, jednak do vlastního časopisu Acta historica Universitatis Silesianae
Opaviensis. Napříště bude kladen důraz na uplatnitelnost výsledků pracovníků ÚHV na
mezinárodním poli. Bude posíleno zaměření na vydávání části vědeckých výsledků v angličtině,
s nímž počítají již některé podané projektové návrhy, ať individuální, či celoústavní
(fakultní/univerzitní). Uplatňování výsledků v zahraničí bylo dále posíleno přijetím Mgr. Bc.
Miloše Zapletala, Ph.D. na celý úvazek.
Základní směry tvůrčí činnosti ÚA již byly zmíněny. Výzkum pravěku a raného středověku
Slezska ve více úrovních je pro ÚA nejen legitimující (jako je slezská problematika pro fakultu a
univerzitu vůbec), ale je i jakýmsi výchozím geografickým rámcem pro realizaci hlavních směrů:
1) Výzkum periferních sídelních oblastí v pravěku a raném středověku. Pro pojem „periferní
sídelní oblast“ je Oderská brána takřka etalonem a především na bázi poznání dynamiky jejího
osídlení byl v 80. a 90. definován. Bádání v tomto směru představuje málo obsazený segment
evropského archeologického bádání, přinejmenším ve střední Evropě ÚA jediným
archeologickým pracovištěm, které se jím v takovém rozsahu systematicky zabývá. 2) Výzkum
dálkové komunikace v pravěku souvisí těsně s předchozím směrem – v periferních sídelních
oblastech jsou její stopy daleko čitelnější a mají větší vypovídací hodnotu než případné stopy ve
více či méně hustě osídlených tradičních územích. 3) Petroarcheologie – souvisí s oběma
předchozími, stopy komunikace jsou zejména ve starších obdobích reprezentována především
kamennými artefakty a také jejich naleziště jsou nejčastější na periferiích, byť by ech souvislost
se starým sídelním územím byla zřejmá. Petroarcheologie rovněž představuje poměrně mladý a
dosud ve značné míře volný segment bádání. Zejména nedostatečně, zčásti též již antikvované je
bádání o surovinové základně neolitické a eneolitické broušené industrie (tedy seker,
sekeromlatů, klínů apod.). Poznání její dynamiky na území Horního Slezska – které je výsledkem
systematického badatelského úsilí ÚA se ve střední Evropě svým způsobem jen poznání
středního a severního Hessenska a severního Polska (Pomoří, Kujavy, sever Velkopolska).
Jmenované badatelské směry přinesly v posledním decenniu již relevantní výsledky a umožňují
ÚA nyní i v budoucnosti své specifické, nenahraditelné místo v národní i mezinárodní dělbě
archeologické práce. 4) Výzkum tvorby historické krajiny je dnes poměrně módní záležitostí, ale
rozsah, cíle a intenzita využití ICT metod v jž zmiňovaném projektu NAKI II „Historická krajina
etc.“ jsou hodně výjimečné (měl by sérii interaktivních digitálních map s komentáři
kompletizovat osídlení zájmového území a jeho charakter od samých počátků. K těmto čtyřem
základním badatelským směrům můžeme ještě přidat. 5/ Výzkum hmotné kultury českého
Slezska v raném a vrcholném středověku, který může spoléhat na obrovské nezpracované fondy
z dosavadních archeologických výzkumů především v samotné Opavě i na spolupráci
s kompetentními kolegy z ÚHV. Prvním krokem v tomto badatelském směru je rovněž před
chvílí zmiňovaný projekt GAČR. Zdroje a šíření vybraných komodit etc.“, spoluřešený dr. M.
Tymonovou. Řešení uvedených badatelských směrů by se mělo odrazit nejen v zaměření na
domácí i zahraniční badatelské projekty, ale také v náplni nových plánů archeologických
studijních oborů, zejména magisterského a doktorského.
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Prezentace výsledků tvůrčí činnosti ÚA bude – podobně jako v případě ÚHV – směrována na
mezinárodní úroveň (publikace, konference) a horní úroveň domácí – prestižní časopisy a
sborníky, zejména notované v databázi SCOPUS (nově tam přibyla Slovenská archeológia a
brněnský Přehled výzkumů (recenzovaná část), případně ještě se zápisem na WoS (Památky
archeologické, Arch, rozhledy). Směrem k veřejnosti bude položen důraz především na
spektakulární aspekty činnosti ÚA (terénní výzkumy a nálezy) formou populárních přednášek,
článků, příp. výstav apod., také na tzv. sociálních sítích. Ve styku s veřejností – často
prostřednictvím tzv. zážitkové archeologie – úspěšně působí již řadu let Archeologický klub
studentů Slezské univerzity a měl by mít i v budoucnu nezanedbatelnou úlohu. Ten je ovšem
samostatnou právnickou osobou a spojení s ÚA není formálně ošetřeno, i když je oboustranně
deklarováno.
ÚHV počínaje rokem 2020 zakládá tradici periodických Opavských historických sympozií
(OHS), věnovaných specifickým problémům badatelského zaměření pracoviště. Ty navazují na
neperiodické konference, pořádané ÚHV v minulosti. V roce 2020 proběhne mezinárodní
vědecká konference OHS1 ke 200. výročí konání Opavského kongresu 1820 (garanti dr. Hochel a
dr. Pelc). O účast projevili zájem významní odborníci z ČR, Rakouska (W. Telesko) a v jednání
je zapojení partnerské univerzity v Lublani (Kongres Svaté aliance v Lublani 1821). V roce 2021
je plánováno uspořádání OHS2 k 500. výročí vymření (opavsko-ratibořských) Přemyslovců.
Z jednání sympozií budou vydávány recenzované sborníky. Pracoviště bude usilovat o jejich
zařazení na seznam Thomson Reuters. V součinnosti s vedením FPF budou podporovány
cizojazyčné výstupy a publikace hodnocené v rámci Metodiky 2017+. ÚHV má záměr i nadále
vydávat recenzovaný časopis Acta Historica USO. Do konce roku 2019 vyjde už jeho 12. ročník
(aktuálně je po sazbě).
Také ÚA hodlá podporovat publikace v zahraničí, publikace anglicky psané (přinejmenším
résumé) a publikace, registrované na WoS a SCOPUS. Bude usilovat o projekty GAČR pro
základní výzkum (v tuto chvíli je na ÚA 1 spoluřešen) a NAKI pro aplikovaný výzkum (t. č. 1
řešen). Pokusí se rovněž o účast na mezinárodních projektech (v tuto chvíli projednávána účast na
projektu výzkumné expedice v Mongolsku, rozhraní Altaje a pouště Gobi) s wrocławskou
univerzitou). S ohledem na konferenci o krajinné archeologii a využití IT v tomto segmentu
disciplíny v rámci řešeného projektu NAKI, plánovanou na rok 2020, pokusí se o založení
tradice každoročních konferencí na toto téma a sborníkové řady „Archeologie krajiny a ICT“,
zařaditelnou na seznam Thomson Reuters.
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3.

Personální zabezpečení

Na ÚHV v současné době působí celkem 14 akademických pracovníků s úvazkem 1,0. Z nich
jsou 4 profesoři, 2 docenti, 8 odborných asistentů, z toho jeden aktuálně v habilitačním řízení, a
čtyři pracovníci s částečným úvazkem (0,3, resp. 0,5).
Na ÚA v současné době působí na plný úvazek 1 profesor, 1 docent a 1 odborná asistentka
s vědeckou hodností. Dále se na zajištění výuky sníženým úvazkem podílí jeden odborný asistent.
Část výuky je na ÚA zabezpečována odborníky z praxe. Na výuce se dále podílejí pracovníci
z jiných ústavů SU. Výuka je zabezpečena pro celé období od pravěku až po novověk, a
z geografického hlediska pokrývá jak české země, tak Evropu. Stejně jako na ÚHV jsou přitom
ve výuce využívány poznatky z vlastních výzkumů.
Přehled členů ÚHV zaměstnaných na celý úvazek
Profesoři
Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Dr.
Profesor
Prof., PhDr., Dr.
Kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/prof-phdr-boguslaw-czechowicz-dr/
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Profesor
Předseda oborové rady doktorského studia
České a obecné nejnovější dějiny, politické a hospodářské dějiny, dějiny česko-polských vztahů, dějiny Slezska
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/prof-phdr-zdenek-jirasek-csc/
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Profesor
Prof., PhDr., Ph.D.
Nejnovější dějiny, kulturní politika, životní styl a volný čas, dějiny dětství, dějiny Slezska 20. století.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/doc-phdr-jiri-knapik-ph-d/
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Profesor
Prof., PhDr., Dr.
České dějiny raného novověku se zaměřením na kulturní dějiny; dějiny Slezska; kulturní dědictví s akcentem na
nehmotné dědictví a kulinární kulturu.
děkanka FPF
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/prof-phdr-irena-korbelarova-dr/
Docenti
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Docent
Doc., PhDr., CSc.
Novodobé české a středoevropské dějiny, dějiny Slezska, dějiny politických stran, dějiny Němců ve Slezsku, dějiny
školství v habsburské monarchii
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/doc-phdr-marie-gawrecka-csc/
Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
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Docent
Doc., Mgr., Ph.D.
Dějiny pozdního středověku a počátků raného novověku, studium panovnických a aristokratických dvorů, vydávání
historických pramenů.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/doc-mgr-petr-kozak-ph-d/
Odborní asistenti
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Odborný asistent
PhDr., Ph.D.
Novodobé kulturní dějiny, napoleonika, empír, kulturní dědictví, historická paměť.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/phdr-marian-hochel-ph-d/
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
Kulturní dějiny středověku a raného novověku, městská společnost na přelomu pozdního středověku a raného
novověku, měšťanské elity, fenomén přísahy od období vrcholného středověku do konce 19. století.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-hana-komarkova/
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
České dějiny raného novověku, pomocné vědy historické
zástupce vedoucího ÚHV
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-ilona-matejko-peterka-ph-d/
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
Novodobé dějiny, dějiny sportu a turistiky, dějiny měšťanské společnosti, dějiny spolků, dějiny Němců v českých
zemích.
Vedoucí ÚHV
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-martin-pelc-ph-d/
Mgr. David Radek, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
Dějiny pozdního středověku, křížové výpravy, starší dějiny Slezska, kulturní dějiny.
Tajemník ÚHV, odpovědný redaktor časopisu Acta historica USO
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-david-radek-ph-d/
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Odborný asistent
PhDr., Ph.D.
Latinský jazyk, dějiny starověku, zejména Říma, dějiny školství, dějiny klasické filologie v českých zemích po roce
1848
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/phdr-karla-vymetalova-ph-d/
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
Hudební muzeologie; hudební kultura českých zemí v letech 1860–1939; Leoš Janáček; mezioborové vztahy mezi
hudbou, literaturou, výtvarným uměním a dalšími oblastmi kultury; metodologie historických věd.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-bc-milos-zapletal-ph-d/
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Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr., Ph.D.
Dějiny raného novověku, dějiny etnologie a kulturní antropologie, dějiny kultury raného novověku, mytologie,
dějiny křesťanství
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-igor-zmetak-phd/

Přehled členů ÚHV zaměstnaných na částečný úvazek
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (0,5)
Odborný asistent
PhDr., CSc.
Středověká architektura ve střední Evropě, umělecko-historická topografie.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/phdr-dalibor-prix-csc/
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (0,5)
Odborný asistent
Ing., Mgr.
Průzkum historických materiálů, technologie konzervace a restaurování historických materiálů, analytická chemie,
biochemie
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/hana_rajhelova/
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. (0,3)
Odborný asistent
Ing. arch., Ph.D.
Památková péče
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/ing-arch-milos-solar-ph-d/
Mgr. Antonín Šimčík (0,5)
Odborný asistent
Mgr.
Problematika ochrany sbírek v muzeích - teoretická i praktická činnost v oblasti preventivní i sanační konzervace a
restaurování. Dějiny muzejnictví.
URL: http://uhv.fpf.slu.cz/osobni/mgr-antonin-simcik/

Přehled členů ÚA zaměstnaných na celý úvazek
Profesoři
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc, DSc.
Profesor 5
Prof., PhDr. CSc., DSc.
Závěr doby kamenné a počátky doby bronzové; Problematika pohřebního ritu a používání zlata v pravěku.
URL: https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/61
Docenti
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Docent
Doc. PhDr., CSc.
Archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě; Archeologie a pravěk českého Slezska;
Problematika archeologie jako historické vědy; Osídlení pravěkých oblastí v pravěku; Petroarcheologie
vedoucí ÚA
URL: https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10461
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Odborní asistenti
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Odborný asistent s vědeckou hodností
PhDr., Ph.D.
Archeologie Slezska a střední Evropy; Historie a prezentace archeologického kulturního dědictví; Hmotná kultura
každodenního života v období středověku a raného novověku.
tajemník ÚA
URL: https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/104

Přehled členů ÚHV zaměstnaných na částečný úvazek
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (0,5)
Odborný asistent vědeckou hodností
Mgr., Ph.D.
Metoda a praxe terénního výzkumu; Aplikace ICT v archeologii; Raný a vrcholný středověk ČZ a Evropy
zástupce vedoucího ÚA
URL: https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/724

Pracovníci ÚHV tradičně působí také ve vedení fakulty. Děkankou FPF je v současné době prof.
PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkankou pro studijní záležitosti a organizaci Mgr. Ilona
Matejko-Peterka, Ph.D.
3.1

Záměr rozvoje personálního zajištění

Vědecko-pedagogičtí pracovníci v dané oblasti vzdělávání si průběžně zvyšují kvalifikaci v míře
obvyklé v českém akademickém prostředí. V průběhu let 2018 a 2019 bylo úspěšně ukončeno
jedno profesorské řízení (prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.), jedno habilitační řízení (doc. Mgr. Petr
Kozák, Ph.D.), jedna pracovnice dokončila doktorské studium (Mgr. Hana Komárková, Ph.D.).
Další pracovník zahájil v roce 2019 habilitační řízení (Mgr. Martin Pelc, Ph.D., termín habilitační
přednášky – únor 2020, FF OU). Uvedená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se
příznivě projevila či projeví také ve složení oborové rady doktorského studia.
Personální zabezpečení muzeologie bylo v tomto roce posíleno přijetím profesora se specializací
na dějiny a dějiny umění (prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, dr). U několika odborných
asistentů se počítá se zahájením habilitačního řízení v nejbližších letech (PhDr. Marian
Hochel, Ph.D., Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.). Z hlediska výhledu personálního obsazení na
ÚA je plánováno během let 2019 a 2020 zahájení habilitačního řízení u dvou pracovníků (PhDr.
Markéta Tymonová, Ph.D. a Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.). Z hlediska výhledu personálního
obsazení na ÚA je plánováno během let 2020 a 2021 zahájení habilitačního řízení u dvou
pracovníků (PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. a Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.). S ohledem na věk
prof. Stuchlíka bude nutno v dohledné době zajistit jeho výuku a nahradit jej novým pracovníkem
(věk pod 50 let, vědecká hodnost, schopnost habilitace).
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4. Popis a zhodnocení mezinárodního působení
Mobility
Mezinárodní mobility ÚHV a ÚA lze rozdělit na studentské a pedagogické/vědecko-výzkumné.
Mezinárodní mobility studentů v oblasti vzdělávání Historické vědy probíhají standardně
zejména v rámci programu Erasmus+. ÚHV a ÚA každoročně vypisují výběrové řízení na
obsazení míst pro pobyty studentů na zahraničních univerzitách v rámci bakalářského,
navazujícího magisterského a doktorského studia. Každý ze zahraničních pobytů trvá standardně
5 měsíců a je uskutečněn v průběhu zimního nebo letního semestru. V případě počátku pobytu
v zimním semestru je obvyklé prodloužení pobytu na celý akademický rok. ÚHV má aktuálně
podepsáno 17 bilaterálních dohod s následujícími institucemi:


















Université de Lorraine (Francie)
Universita degli studi di Torino (Itálie)
Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Německo)
Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruň (Polsko)
Uniwersytet Opolski (Polsko)
Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie (Polsko)
Uniwersytet Gdański (Polsko)
Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
Karl-Franzens-Universität Graz (Rakousko)
Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – historie (Slovensko)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – muzeologie (Slovensko)
Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Univerza v Ljubljane (Slovinsko)
Univerza v Novi Gorici (Slovinsko)

ÚA má podepsáno 6 bilaterálních dohod s následujícími institucemi:







Univerzita v Ljubljane (Slovinsko)
Uniwersytet Jagielloński, Krakov (Polsko)
Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polsko)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
Univerzita v Nové Gorici (Slovinsko)

Studenti mohou navštěvovat výše uvedené a další zahraniční instituce i v rámci jiných dotačních
programů. Z dlouhodobějších mobilit lze zmínit semestrální pobyt tehdejší doktorandky Mgr.
Hany Komárkové na univerzitě v Leedsu v letech 2018/19.
Další možnosti se nabízejí studentům navazujícího magisterského a doktorského studia. Ti
mohou díky menším institucionálním projektům (SGS, IGS) nárokovat také krátkodobé pobyty
na zahraničních institucích. Studenti Archeologie vycestovali na několik zahraničních konferencí
i výzkumů (například Stockholm).
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Další mezinárodní působení
ÚHV a ÚA rovněž podporují mobility zahraničních postdoktorandů i uznávaných vědců a
akademických pracovníků na své půdě. Tito se vedle zapojení do odborné spolupráce zčásti
účastní i výuky, a to prostřednictvím anglicky vedených seminářů. V posledních letech na ÚHV
působili v délce vesměs minimálně jeden semestr Dr. Krisztina Rábai (Maďarsko), Andrea
Talabér, Ph.D. (Maďarsko), Dr. Wiesława Duży (Polsko). Významným výstupem z působení W.
Duży je monografie „Pamiętnikarze Polscy przełomu XVIII i XIX wieku wobec starości“,
vydaná SU v roce 2016. Na ÚHV probíhají i krátkodobější stáže zahraničních odborníků v řádu
několika měsíců (internship, naposledy v roce 2019 A. Krajewska, Polsko).
Na krátkodobé mobility přijíždějí pravidelně vědci v rámci programu Erasmus+ (Dr. Elżbieta
Nieroba, Mgr. Maroš Melichárek, Ph.D., Dr. Beata Gaj ad.). Pracovníci obou ústavů se rovněž
podíleli na výjezdních mobilitách v rámci programu Erasmus+.
Klíčovou roli pro prohloubení zahraničních vazeb v oblasti historických věd sehrál ve
sledovaném období projekt „Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu
v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných
pracovníků do mezinárodních VaV aktivit“ (č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031), který byl financován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. V rámci trojice projektů OP VK v letech 2012–2015 na ÚHV zavítaly
desítky významných zahraničních odborníků. Pracovníci ÚHV pak měli možnost uskutečnit řadu
studijních pobytů a stáží na prestižních zahraničních institucích.
Pracovníci dané oblasti vzdělávání prezentují svou práci na mezinárodním poli. Například jen
Mgr. Bc. Miloš Zapletal ml. (přijat 2018) absolvoval v uplynulých pěti letech dvě letní školy ve
Velké Británii, stal se členem poradního sboru Cambridge Scholars Publishing, aktivně se
zúčastnil konferencí v Birminghamu, Bristolu, Cardiffu, Paříži, Portu, Barceloně, Lucce,
Záhřebu, Vídni nebo Vratislavi, jednu konferenci v Německu spolupořádal (The East, the West,
the In-Between v Bavorsku, Mnichov, 2018). Mgr. Hana Komárková, Ph.D. absolvovala v roce
2018/19 semestrální stáž na univerzitě v Leedsu ve Velké Británii a v roce 2018 obdržela mj.
stipendium skotské Royal Society of Edinburgh, prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. je součástí
koordinovaného mezinárodního výzkumu mládeže v éře socialismu, na němž spolupracuje
zejména s Collegiem Carolinem e. V. v Mnichově a univerzitami v Kielu, resp. Hamburku,
v nově řešených projektech GAČR J. Knapíka a M. Pelce jsou zapojeni spolupracovníci ze
Spolkové republiky Německo.
Výzkumná centra působící při ÚHV již několik let pořádají mezinárodní workshopy. Dosud
proběhly akce k tematice státní suverenity, volného času v dějinách a již tradiční workshopy ke
kulinárnímu dědictví. Aktuální workshop 20. listopadu 2019 je věnován moderním dějinám
v didaktice dějepisu.
Pracoviště v oblasti vzdělávání Historické vědy jsou zapojena do mezinárodních odborných
grémií: International Council of Museums (ICOM), Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich
przy Konferencji Rektorów Uniwesytetów Śląskich (Mezinárodní centrum slezských studií při
Konferenci rektorů slezských univerzit), Polsko-Czeskie Towarzystwo naukowe, Sieć Muzeów
Domowych, Zespół koordynacyjno-programowy, Komitet Organyzacyjno-programowy I.
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Kongresu Czechoznawstwa Polskiego, Historische Kommission für die Böhmischen Länder.
Pracovnice ÚHV doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. dlouhodobě odborně vede Rakouskou
knihovnu na SU. Za tuto činnost jí byl v roce 2017 rakouským velvyslancem v ČR propůjčen
Rakouský Čestný kříž za vědu a umění.
Záměr rozvoje mezinárodního působení
ÚHV a ÚA mají záměr pokračovat v navázané spolupráci ukotvené zejména v česko-polskoněmeckém bádání k zájmovému prostoru Slezska v kontextu střední Evropy. Spolupráce bude
rozvíjena nejen v rámci programu Erasmus+, ale i dalších institucionálních, národních a
mezinárodních programů a projektů. ÚHV a ÚA dlouhodobě navyšují počet uzavřených
bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami. Pro zefektivnění a zintenzivnění využívání
programu Erasmus+ studenty ÚHV a ÚA a dalších pracovišť FPF byly v roce 2017 zavedeny
fakultní schůzky ústavních koordinátorů programu Erasmus+ s vedením fakulty (proděkan pro
vědu a zahraniční styky a další pověření pracovníci univerzity). Se zahraničními mobilitami
pracovníků se počítá v aktuálně řešených i navrhovaných projektech GA ČR, NAKI (II) aj.
Přijíždějící zahraniční studenty podporují pracovníci ÚHV mj. podílem na anglické výuce
nabízené fakultou v navazujícím magisterském studiu k profilujícím problémům českých a
středoevropských dějin. ÚHV a ÚA budou i nadále přijímat zahraniční odborníky přijíždějící
v rámci programu Erasmus+, fellowships ad. Obě výzkumná centra mají záměr každoročně
pořádat mezinárodní workshopy, které budou navazovat na již uspořádané akce. Jednotliví
pracovníci se v rámci své specializace budou účastnit dalších mezinárodních a zahraničních
konferencí.
Rovněž ÚA pořádá v rámci řešeného projektu NAKI (srv. výše) mezinárodní workshopy
k problematice archeologie krajiny a ICT (zcela nedávno 15. 11. 2017), na rok 2020 je
naplánována i mezinárodní konference na toto téma a v této tradici chce pokračovat i po skončení
projektu v r. 2022. Podílí se rovněž pravidelně na organizaci konferencí „Śląskie Sympozjum
Archeologiczne“ (dříve „Śląskie Spotkania Archeologiczne“), což je v podstatě regionální
archeologický kongres s dvouletou periodicitou. Pracovníci ÚA působí nejen v domácích
redakcích (např. V. Janák je vědeckým redaktorem české části ročenky „Badania Archeologicze
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych“, Katowice a recenzentem časopisu „Śląskie
Sprawozdania Archeologiczne“). V těchto směrech chce ÚA dále pokračovat.
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Popis spolupráce s praxí

5.

Spolupráce s praxí tvoří vzhledem k profesnímu zaměření některých existujících či
proponovaných studijních programů významný segment v činnosti ÚHV a ÚA. Jejich pracovníci
se zúčastňují kulatých stolů, které poskytují zpětnou vazbu od zaměstnavatelů absolventů
studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy. S institucemi z praxe je realizována
spolupráce také v rámci projektů zaměřených mj. na aplikovaný výzkum (NAKI II). Na této bázi
probíhá spolupráce například s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a. s., ověřující
možnosti interdisciplinárních bádání v oblasti aspektů kulturních dějin, zvláště dějin konzumu.
V rámci vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání Historické vědy se spolupráce s praxí soustředí
zejména do současných studijních oborů Historie – památková péče, Historie – muzeologie,
Ochrana kulturního dědictví, Kulturní dědictví v regionální praxi a Archeologie. Studenti
absolvují praxe v muzeích, galeriích, na pracovištích Národního památkového ústavu,
v archivech a dalších paměťových institucích nebo v soukromém sektoru. Studentské praxe byly
doposud upravovány prováděcími smlouvami. Rámcové smlouvy o spolupráci jsou uzavřeny
mezi SU a Slezským zemským muzeem, mezi například FPF a Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Ostravě, mezi FPF a Zemským archivem v Opavě a dále mezi
FPF a některými soukromými subjekty a euroregiony. ÚA spolupracuje na bázi všeobecných
generálních i speciálních dohod o spolupráci s tuzemskými i mezinárodními pracovišti:
především s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v. v. i. a s Archaiou Olomouc, o. p. s.,
Uniwersytetem Wrocławskim (IA), Uniwersytetem Jagellońskim v Krakowě (IA), Univerzitou
Konštantína Filozófa v Nitre (KA) a s Archeologickým ústavem SAV v Nitre. Archaia Olomouc
o. p. s. je největším příjemcem absolventů spolupracuje s ÚA i při jeho terénních výzkumech
v rámci praxí. Svébytným počinem pak byla v roce 2014 realizace záchranného archeologického
výzkumu v Osoblaze pod vedením Mgr. Kateřiny Papákové, Ph.D., na kterém se zúčastnila
převážná část studentů ÚA.
Přínosné jsou rovněž četné aktivity Archeologického klubu studentů SU, který průběžné pořádá
odborné a popularizační přednášky pro veřejnost a střední školy, dále technologické workshopy
v areálu archeoparku na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře nebo organizuje tematicky zaměřené
exkurze pro studenty archeologie a příbuzných oborů, včetně zahraničních: Zámek Moszna
(2016), Bergen (2016), Raciborz (2016), Lvov (2017), Biskupin (2018), Maroko (2018).
ÚHV v tomto období uskutečnil tyto zahraniční exkurze: LS 2015/2016 Jihovýchodní Morava a
jihozápadní Slovensko, LS 2016/2017 slovensko-polské příhraničí severní Spiš a Podhalí,
LS2017/2018 Rakousko a slovinsko-italské příhraničí – Furlánsko, ZS 2019/2020 slovenskomaďarsko-rakouské pomezí, LS 2019 Báňská města středního Slovenska.
Ve výuce je využívána řada odborníků z praxe nebo se zkušeností s praxí, na ÚHV zejména při
zabezpečování výuky archivnictví, památkové péče, muzeologie, archeologie apod.: jde
především o tyto odborníky:





Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. (Národní památkový ústav)
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., (VŠB-TUO, dříve Národní památkový ústav)
doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (Národní památkový ústav)
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (Národní památkový ústav)
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Mgr. Michal Zezula (ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě)
Ing. Jitka Koščáková (ředitelka Muzea v Bruntále)
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (dříve Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)
PhDr. Karel Müller (ředitel Zemského archivu v Opavě)
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)

Na ÚA jsou do výuky zapojeni tito odborníci z praxe:














prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických
věd)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie)
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obory historie a
archeologie; zastupitel obce Ochoz u Brna)
Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (Archaia Olomouc, o. p. s.)
RNDr. Michal Živný, Ph.D. (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie)
Mgr. Jana Gryc (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Mgr. Veronika Dudková (Archaia Olomouc o. p. s.)
Mgr. Radka Knápek (doktorandka Univerzity Hradec Králové, Katedra archeologie)
Mgr. Petr Rataj (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

Odborníci z praxe, včetně zahraničních, se uplatňují také jako oponenti závěrečných prací od
bakalářských přes diplomové, rigorózní až po doktorské. Na ÚA je to v případě magisterských a
samozřejmě doktorských prací považováno za úzus, v případě bakalářských prací je to velmi
časté. Na praxi jsou však orientovány i některé výstupy pracovníků ÚHV. Jde například o
spolupráci se středními školami a Moravskoslezským krajem při zabezpečování některých akcí
typu středoškolských odborných aktivit. Dále jde o přednášky pro veřejnost a zabezpečování
některých programů univerzity třetího věku. Řada pracovníků ÚHV se podílí na tvorbě výstav a
expozic, v oblasti aplikovaného výzkumu spolupracuje s institucemi z praxe například v rámci
projektů NAKI. Dlouhodobě probíhá rovněž spolupráce se správními, respektive samosprávnými
orgány a soukromými subjekty při vydávání publikací i zadávání závěrečných prací. Jde
například o zpracování dějin některých obcí (Kravaře, Hradec nad Moravicí) či historii
průmyslových podniků.
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6. Relevantní internetové odkazy
Ústav historických věd
- informace o ÚHV FPF: http://www.uhv.cz/
- výzkumná centra: http://kulturni-dejiny.slu.cz/
http://soudobe-dejiny.slu.cz/
Ústav archeologie
- výroční zprávy o činnosti fakulty: https://www.slu.cz/fpf/cz/ustavarcheologieonas
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
- vnitřní předpisy fakulty: https://www.slu.cz/fpf/cz/dokumenty/predpisy
- výroční zprávy o činnosti fakulty: https://www.slu.cz/fpf/cz/dekanatvyrocnizpravy
- dlouhodobý strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na období 2016-2020:
https://www.slu.cz/fpf/cz/dokumenty/vnitrni-predpisy-fpf/dlouhodoby-zamer-6-7-2015.pdf/
- seznam akreditovaných studijních oborů na FPF SU: https://www.slu.cz/fpf/cz/file/cul/f81b640f-0424-42e3-aa5f4f373456bd4b
Slezská univerzita v Opavě
- dokumenty o vnitřním systému zajišťování a hodnocení kvality: https://www.slu.cz/slu/cz/udkvalita
- vnitřní předpisy: https://www.slu.cz/slu/cz/udvnitrnipredpisy
- informační systém: https://is.slu.cz/
- repozitář závěrečných prací (nutné přihlášení prostřednictvím identity CRO): https://zkp.slu.cz/?page=login
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