
Ediční plán  FF UJEP na rok 2009 
 
AUP  FP – Studia Historica 
 
Michaela Hrubá, Ludmila Sulitková, Vilém Zábranský: 
Zpřístupňování městských knih středověku a raného novověku 
Jedná se cca 30 studií, které se zabývají problematikou městských písemností – městských 
knih a možnostmi jejich editování, zpřístupňování badatelské veřejnosti. Autory studií jsou 
renomovaní odborníci z Česka, Německa, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Studie 
na jedné straně přehledně informují o situaci zpřístupňování městských pramenů 
v jednotlivých zemích na straně druhé se zabývají konkrétními tématy souvisejícími 
s kritickými edicemi. Speciální pozornost je věnována pramenům trestně právním.  Celkově 
lze říci, že se jedná o důležitý soubor studií, které informují o současném stavu zpřístupňování 
městských pramenů středověku a raného novověku ve středoevropském prostoru a 
v německých oblastech a také o přístupech a metodách, které jsou v současné době v této 
oblasti aplikovány.  

Pozn. Financování z grantu, event. ze sponzorského daru (budou hledány prostředky, 
aby mohl celý text být dvojjazyčný – Č-N) 
 
Michaela Hrubá: 
Zvonění na sv. Alžbětu 
Jedná se o text, který je z větší části součástí habilitačního spisu. Jeho hlavním cílem je 
odpovědět na otázky související s postavením a pozicemi žen v měšťanské společnosti na 
prahu raného novověku (16. století). Zkoumány jsou proměny postavení žen v městském 
právu a návazně v soukromoprávních pramenech. Pozornost je věnována ekonomickým 
aktivitám žen a jejich zapojení do městského hospodářství, pohled je rozšířen i sondami do 
soudobé rukopisné či tištěné produkce z pera moralistů a kazatelů, s ohledem na podstatný 
konfesijní aspekt. Název souvisí s důležitou problematikou reflektovanou ve studii – 
prostorem, v němž se žena v předbělohorské společnosti českých měst pohybovala, a diskusí 
o soukromém a veřejném v životě městské společnosti. Měšťansky, které odkazovaly nemalé 
prostředky na to, aby po jejich smrti bylo vždy v den jejich patronky zvoněno, totiž opouštěly 
jim určený soukromý prostor a naplňovaly tak určitým způsobem prostor veřejný, vyhrazený 
především mužské části městského obyvatelstva.   
Pozn. Financování z grantu, event. ze sponzorského daru 
 
Josef März, Anna Šerberová 
Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu 
Jedná se o sborník ze semináře konaného ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 v prostorách FF 
UJEP. Tento seminář se uskutečnil již počtvrté – setkávají se na něm teoretici didaktiky, 
učitelé na vysokých, středních i základních školách a také studenti naší univerzity. Všechny 
spojuje zájem o výuku  historie. Letošní seminář byl věnovaný mezioborovým vztahům ve 
výuce dějepisu, což je téma vzhledem k současné školské reformě velmi aktuální. Jednotlivé 
příspěvky jsou zaměřeny na možnosti propojení školního dějepisu a zeměpisu, společenských 
věd, hudební, dramatické i mediální výchovy. Své místo našla témata propojení na nejnovější 
komunikační technologie i na subjekty z mimopedagogického prostředí  - svými příspěvky 
přispěli zástupci nakladatelství Fraus a občanského sdružení Člověk v tísni. Mezi 
přednášejícími a sborníkovými příspěvky se objevují i zvučná – Eva Semotanová, Zdeněk 
Beneš, Jan Jirák, Evžen Neústupný, Jan Royt, Viliam Kratochvíl a další. Mezi účastníky 



semináře vyvolaly značnou odezvu také referáty kolegů z praxe. Sborník celkem zahrne 22 
příspěvků včetně resumé, jednotlivé články doprovodí obrazový materiál.  
Vědecký redaktor: Prof. Dr. Jan Kuklík, CSc., recenzenti: PhDr. Denisa Labischová, Prof. 
Dr. J. Alberti 
Pozn. Publikace přechází z roku 2008.  
Na vydání publikace  bude poskytnut také  příspěvek z prostředků na specifický 
výzkum KHI 
 
 
Josef März 
Stupínek, plátno, jeviště 
Jedná se o sborník ze semináře konaného ve dnech 20. a 21. listopadu 2008 se v prostorách 
Filosofické fakulty UJEP. Tento seminář se uskutečnil již popáté -  setkávají se na něm  
teoretici didaktiky, učitelé na vysokých, středních i základních školách a také studenti naší 
univerzity. Všechny spojuje zájem o výuku historie. Letošní seminář byl věnovaný ztvárnění 
historie na divadle, ve filmu a v krásné literatuře  a možnostem využití tohoto ztvárnění ve  
výuce dějepisu. Jednotlivé příspěvky jsou členěny do tématických bloků,  své místo našla opět 
témata propojená na nejnovější komunikační technologie i na subjekty z mimopedagogického 
prostředí – svými příspěvky přispěli zástupci občanského sdružení Člověk v tísni. Mezi 
přednášejícími a  sborníkovými příspěvky se objevují opět i zvučná jména –Zdeněk Beneš, 
Viliam Kratochvíl, B. Gracová a další. Sborník obsahuje celkem zahrne 20 příspěvků včetně 
resumé, jednotlivé články doprovodí obrazový materiál. 

Pozn. Na vydání publikace  bude poskytnut také  příspěvek z prostředků na specifický 
výzkum KHI.  
 
AUP FP – Studia Germanica 
 
Hana Bergerová, Marek Schmidt, Georg Schuppener: 
Aussiger Beiträge 3/2009 
Třetí číslo odborného germanistického časopisu „Aussiger Beiträge“ 3/2009 s titulem „Jazyk, 
jazykověda a lingvodidaktika v pohybu“ je věnováno aktuálním otázkám germanistické 
lingvistiky a didaktiky němčiny jako cizího jazyka. Osloveni byli renomovaní germanisté na 
domácích i zahraničních univerzitách. Příspěvek přislíbili m.j.: Prof. Georg Schuppener 
(Lipsko), Prof. Ursula Hirschfeld (Halle), Prof. Peter Ernst (Vídeň) a další germanisté z ČR a 
zahraničí. 
 
AUP FP – Studia Philosophica  
 
Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Martin Šimsa:  
Konec metafysiky? Schizma filosofie 20. století 
 
Publikace Konec metafysiky? Schizma filosofie 20. století je koncipována jako kolektivní 
monografie. Představuje již druhý svazek neformální řady Schizma filosofie 20. století, která 
zveřejňuje výsledky výzkumu rozpadu západní filosofické tradice do dvou větví, 
kontinentální a analytické. Tématem navrhovaného svazku je problém konce metafysiky tak, 
jak je postulovaný a analyzovaný v obou  zmíněných směrech.  Spoluautory monografie jsou 
kromě editorů také přední specialisté z celé České republiky (Ivan Blecha, Pavel Kouba, Petr 
Koťátko, Ladislav Benyovszky, Jan Kuneš, Jiří Chotaš, Petr Glombíček, Tomáš Machula, 
Petr Dvořák a další). 



Monografie vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia (Filosofický ústav AV ČR) 
podobně jako předchozí svazek (Nitsche – Sousedík – Šimsa: Schizma filosofie 20. století, 
Filosofia – UJEP, 2005). Nakladatelství Filosofia přislíbilo vykonat veškeré redakční a ediční 
práce (tj. také vědecké redakce, posudky, apod.) , knihu bude také spolufinancovat. Podíl FF 
UJEP bude spočívat ve spolufinancování publikace (předpokládaný rozpočet 60-80.000, tedy 
FF by přispěla 30-40.000) s tím, že kniha vyjde pod obojí hlavičkou – tj. Acta universitatis ... 
a Filosofia. 
Pozn.  Spolufinancování Filosofický ústav AV ČR , finanční příspěvek  FF však bude 
vyčerpán 
 
AUP FP – Studia Politologica 
 
Daniel Kroupa 
Současné teorie moci 
Sborník je věnován současné problematice moci z různých aspektů. a je průřezem 
relevantních oblastí zkoumání moci a tvoří významný příspěvek k současné české politické 
filozofii. 
Pozn. Kolektivní monografie přechází z roku 2008 
 
AUP FP – Studia Slavogermanica 
 
Kristina Kaiserová, Martin Veselý (eds.): 
Bosna 1878-2008. Reflexe (zejména publicistická) v českých zemích i zahraničí 
 
Texty sborníku konference jsou věnovány ohlasu bosenských událostí od roku 1878, přes anexi 1908 až do 
současnosti. Nepředstavují  klasický historiografický přehled  politického a vojenského dění, ale jedná se 
především o historickou a kulturní reflexe v českých zemí, monarchii i zahraničí. 
Pozn. Financování ze sponzorského daru ÚSGS  
 
Na rozhraní kultur – případ Paul /Pavel Eisner, sborník z mezinárodní konference 
(Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Institut für Slawistik der Universität Wien, 
Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. 
Praha) 
Pozn. Sborník bude ještě specifikován, financován bude mimo zdroje FF UJEP 
 
Publikace – spoluvydavatelství 
 
Jan Royt, Malířství v severozápadních Čechách v 15. a na počátku 16. století. 
Tuto publikaci připravuje FUD již delší dobu, nakonec došlo k posunu vydání na rok 2009. 
Podíl FF spočívá v úvodním textu (M. Hrubá), obsahových konzultacích a zprostředkování 
části obrazového doprovodu. Toto je možné chápat jako vklad do publikace, která má 
návaznost také na vědecko-výzkumné směřování FF (je částečně výsledkem projektu GAČR 
– Gotika v severních Čechách, spoluřešitelka projektu K. Kaiserová).  
S děkanem FUD bylo v rámci mezifakultní spolupráce dohodnuto společné vydaní, přičemž 
náklady na sazbu a tisk hradí plně FUD, podíl FF je výše zmíněná vložená práce.  
 
Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen 
Zusammenlebens (edd. P. Vorel – J. Pešek – event. zástupce FF UJEP) 
V rámci jednání výboru Sdružení historiků ČR bylo FF UJEP nabídnuto partnerství při vydání 
publikace, která zejm. německé odborné veřejnosti zprostředkuje referáty přednesené v 



„české“ sekci na 47. Deutscher Historikertag. Ten se konal na přelomu září a října 2008 
v Drážďanech. Na organizaci sekce  KHI FF  částečně prostřednictvím Dr. Hrubé, členky 
výboru SH. Tisk a sazbu publikace pokryje SH, podíl FF by měl spočívat především 
v přípravné fázi při hledání a zprostředkování německého partnera pro vydání, aby byla 
zjednodušena distribuce za hranicemi.   
Pozn: Publikace bude ještě detailněji specifikována. 
 
 


