Oborová rada DSP Historické vědy – České dějiny na KHI FF UJEP
Interní členové oborové rady
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – předsedkyně oborové rady
Specializuje se na dějiny pozdního středověku a raného novověku, zaměřena je především na dějiny
měst. Od roku 2002 do roku 2015 vedoucí katedry historie, v letech 2005 – 2006 vedla univerzitní Ústav
humanitních studií, který založila a na jeho základě poté připravila akreditaci Filozofické fakulty, kterou
od roku 2006 do roku 2011 jako děkanka vedla, poté byla jako proděkanka zodpovědná za projekt Op
VaVpI, od roku 2015 opět děkanka fakulty. V rámci projektů GA ČR realizovala jako řešitelka projekty
zaměřené na zpřístupňování městských knih a problematiku kulturního vývoje Krušnohoří. Je členkou
VR UJEP, FF UJEP a FF Univerzity Pardubice, výboru Sdružení historiků ČR a Národního komitétu
historiků ČR. Od roku 2008 je též členkou rady ministra kultury ČR pro vědu a výzkum. Vede diplomové
práce, je školitelkou studentů doktorského studia a členkou komisí pro SZZ.
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Specializuje se na dějiny 20. století, a to zejména období tzv. první republiky a druhé světové války. Je
autorem řady studií, obsáhlé monografie o problematice letecké války, úspěšně tuto problematiku také
prezentuje i formou výstav a dalších akcí. Dlouhodobě se věnuje vedení studentských prací a jako
vedoucí katedry (od 2015) zabezpečuje provázanost doktorského studia s předchozími kvalifikačními
stupni.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Uznávaný přední český odborník na staré umění (gotika – barok). Profesor v oboru Teorie a dějiny
umění na FF UK (2004). Pracuje na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze (od 1990) a katedře historie
FF a FUUD UJEP v Ústí nad Labem. Je autorem desítek vědeckých studií a řady monografií, členem
redakční rady časopisu Umění, konzultantem Mellonovy nadace (USA), členem vědeckých rad např.
NG v Praze, sbírky Starého umění NG v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Na katedře
historie FF UJEP přednáší již od roku 2000 a dlouhodobě spolupracuje též na projektech zaměřených
na výzkum středověkého umění v severních Čechách. Prof. Royt ve spolupráci s Dr. Hrubou vydal v roce
2015 rozsáhlou monografii o severočeské středověké malbě a podílel se na konceptů prestižní výstavy
Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 1350-1550 (NG v Praze, listopad 2015- březen
2016). Prof. Royt je členem komisí pro SZZ a podílí se na relevantních vzdělávacích i odborných akcích
katedry, je školitelem doktorandů. Je členem VR UJEP.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Odborník na dějiny raného novověku, zejm. v oblasti kladských a slezských vazeb na české dějiny a
problematiku třicetileté války, autor řady publikací, člen redakční rady Folia historica Bohemica
Historického ústavu AV ČR, člen česko-polské Kladské komise historiků. Na katedře historie vede
studentské práce a podílí se na výuce především magisterského studia a doktorského studia (v oblasti
historiografie).
Prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vedoucí Oddělení pro výzkum českých a
československých dějin 1945–1989 a zástupce ředitele ústavu. Přední český odborník na nejnovější
české dějiny, autor řady publikací a člen výboru Sdružení historiků České republiky, dále např. členem
vědecké rady Masarykova ústavu AV ČR, člen redakční rady ediční řady Prameny k dějinám
československé krize 1967–1970 (ÚSD), člen ediční rady Národního archivu v Praze, člen české části
česko-rakouské komise historiků a tajemník Českého národního komitétu historiků (od března 2002).

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Specializuje se na dějiny 19. století, zejm. na národnostní a náboženskou problematiku, otázky
komunální politiky, vývoj a problematiku česko-německých vztahů. Publikuje v domácím i zahraničním
odborném tisku, organizuje pravidelně mezinárodní konference a kolokvia. Je ředitelkou Ústavu
slovansko-germánských studií, členkou Česko (slovensko-německé komise historiků a dalších
odborných grémií. Na katedře historie FF UJEP přednáší od roku 1991, vede diplomové práce, je
členkou komise pro SZZ v magisterském studiu,
školitelkou doktorandů.
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, Csc.
Ředitel Archivu Hlavního města Prahy, přední činitel Archivní společnosti ČR a odborník na raně
novověké dějiny, především problematiku předbělohorské aristokracie a měst. Docent v oboru České
dějiny na PF UJEP (1990). Od osmdesátých let 20. století spolupracuje s katedrou historie PF, nyní FF.
Je místopředsedou Vědecké archivní rady, dále je členem Vědecké rady Národního muzea,
Akademického sněmu AV ČR, předsedou správní rady Mezinárodní ceny Karla IV. a Komise pro studium
rekatolizace při ČBK a ERC. Vede redakční radu Pražského sborníku historického, dále je členem
redakční rady odborných periodik Documenta Pragensia – Monographia a Folia historica Bohemica. S
katedrou historie FF UJEP externě spolupracuje od roku 1982, od roku 2014 je interním zaměstnancem.
Podílí se na výuce, vedení a oponování diplomových prací, pracuje jako předseda komise pro SZZ, člen
VR FF.
Externí členové oborové rady
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
Přední česká odbornice v oblasti etnologie. Docentka v oboru České dějiny na PF UJEP (1998). Pracuje
na Etnologickém ústavu AV ČR. V letech 2000-2005 vedla společenskovědní sekci v AV ČR. Od počátku
devadesátých let 20. století spolupracuje s katedrou historie PF, nyní FF. Je členkou redakční rady
časopisu Český lid, členkou Akademického sněmu AV ČR, Akademické rady AV ČR, Komise pro
udělování vědeckých hodností v oboru národopis a International Commision for Research into
European Food History.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, CSc.
Vědecký pracovník oddělení dějin 20. století v Historickém ústavu Akademie věd ČR, specialista na
církevní problematiku, v rámci DSP zajišťuje propojení s Historickým ústavem AV v.v.i., s nímž má FF
UJEP smlouvu o spolupráci v rámci realizace doktorského studia.

