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Studia Historica  

Jaroslava Čečrdlová 

Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie. 

Práce je věnována Petru Zenklovi – významnému prvorepublikovému politikovi, primátorovi 
Prahy a představiteli Československé strany národně socialistické, který byl v období druhé 
světové války vězněn v Buchenwaldu a po Únoru 1948 se stal jedním z nejvýznamnějších 
představitelů exilu v USA. 

 

Zuzana Safrtálová 

Oděv, schránka lidského těla i duše. 

/renesanční odívání měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české/ 

 

Jedná se o úspěšně obhájenou doktorskou práci, která byla oponenty i školitelem velmi 
oceněna a jednoznačně doporučena k tisku. Práce se detailně a z různých úhlů pohledů 
zabývá odíváním vrstvy měšťanských elit v nejvýznamnějších metropolích zemí Koruny české 
v době renesance, a to na základě dochovaných obrazových a i písemných pramenů. 
Vzhledem k tomu, že česká historiografie dosud věnovala dějinám odívání pozornost pouze 
ve všeobecné rovině, lze předkládanou práci z hlediska zvoleného tématu i pramenné 
základny označit za průkopnickou a zároveň vybízející k dalšímu bádání na poli dějin odívání. 
Práce mapuje podobu oblečení měšťanských elit v jednotlivých velkoměstech, vzájemně ho 
porovnává a všímá si specifik a prostřednictvím oděvu tak přibližuje hmotnou kulturu a 
každodenní život měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české. 

 

Petr Hrubý 

Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18.století jako historický pramen. 

Studie je podrobným soupisem a interpretací dochovaných sepulkrálních památek v prostoru 
bývalé okresu Litoměřice. Tyto významné památky zahrnující především období renesance a 
baroka jsou v práci důkladně popsány a zpřístupněny formou katalogu, který je nedílnou 
součástí práce. Nad rámec popisu se autor zabývá i sepulkráliemi jako nositeli historické 
paměti. 

 

Václav Drška 

Divisiones regni Francorum a jejich vliv na utáření gentilních struktur francké společnosti 
v merovejovské a karlovské epoše. 



Monografie představuje rozšířenou verzi disertační práce. Analyzuje metody a formy dělení 
franského království v raném středověku a jejich vliv na utváření sociálních struktur franského 
gens. 

 

Michaela Hrubá 

Zvonění na sv. Alžbětu. Normy a sociální praxe v životě měšťanek raného novověku. 

 

Studie je zaměřena na analýzu normativních pramenů především právních dokumentů a 
moralistních spisů v konfrontaci s výpovědí zápisů v různých typech městských knihách. Na 
základě této konfrontace se pokouší o vytvoření obrazu života měšťanek ve společnosti 
českých měst na prahu raného novověku. 

 

Josef Märc a kol. 

Mezioborové vztahy ve výuce dějepisu – Stupínek, jeviště a plátno 

 

Jedná se o publikaci výsledků tradičních odborných kolokvií zaměřených na oborovou 
didaktiku, které katedra historie pořádá již od roku 2005. Dosavadní publikační výstupy byly 
do OBD vkládány jako konferenční sborníky, od letošního roku by měly být připravovány jako 
kolektivní monografie. 

 

Josef Märc a kol. 

Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějepisu 

 

Publikace je kolektivní monografií, která zpřístupní výsledky výzkumu v oblasti odborové 
didaktiky a zároveň přiblíží nejnovější trendy v praxi školního dějepisu na základních a 
středních školách. 

 

Martin Veselý 

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945) 

 

Cílem tohoto projektu je postihnout vývoj Říšské župy Sudety v letech 1939-1945 z hlediska 
připravenosti, vlivu, dopadu a průběhu spojenecké bombardovací ofenzivy proti „staré říši“ 
resp. proti sudetské župě samotné. 



Tomáš Okurka, výkonný  redaktor 

Ústecký sborník historický 

 

Ústecký sborník historický je tradiční odborný časopis zaměřený na historii regionu 
severozápadních a severních Čech. Nepravidelně vychází již od 60.let 20.století, od konce 
devadesátých let pak prezentuje především aktuální výzkumy spojené s projekty katedry 
historie FF UJEP a Muzea města Ústí nad Labem. 

 

Petr Hrubý, vedoucí redaktor 

Monumetorum Custos 

 

Časopis Monumentorum Custos je nový odborný časopis zaměřený na problematiku 
památkové péče a dokumentace památek v regionu severozápadních a severních Čech. Od 
roku 2008 vychází pravidelně a prezentuje především aktuální výzkumy a problematiku 
související s činností Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Centra 
dokumentace  a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP. 

 

Kamil Podroužek 

Kostel sv.Floriána v Krásném Březně – historie, význam a dokumentace památky saské 
renesance 

Projekt, jehož nositelem je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (FF a 
FŽP UJEP) a řešiteli Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a Katedra 
historie FF UJEP, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, si klade za cíl zejména 
dokumentovat stav kostela sv.Floriána v Krásném Březně za užití tradičních i nejnovějších 
metod dokumentace kulturního dědictví. Kostel sv.Floriána představuje jednu 
z nejvýznamnějších památek saské renesance nacházejících se na území ČR. Od roku 2010 je 
objekt zařazen do programu revitalizace, financovaného MK ČR. 

 

Michaela Hrubá 

Kulturně historická konference „ Ulrich Creutz“ 

Cílem projektu je podpořit konání konference o významném pozdně středověkém umělci 
spojeném se severozápadními Čechami. Konference bude uspořádána ve spolupráci se 
Severočeskou galerií v Litoměřicích a jejím výsledkem bude kolektivní monografie věnovaná 
tomuto umělci. 

 



Studia Philosofica  

 

Hynek Tippelt 

Vztah ideje a afektu u Spinozy 

Inkrementálně – holistická interpretace 

Tato studie se zabývá Spinozovou teorií mysli s důrazem na dva motivy: konstituti 

vní vztah ideje k afektu a tzv. moc rozumu nad afekty. Závěry interpretace těchto motivů jsou 
využity k prozkoumání možnosti aplikace Spinozovy filosofie jako filosofického základu 
některých aspektů psychoanalytické teorie. 

 

Petr Bláha 

Odpor k lenosti a její přátelé /Filosofický průvodce nástrahami lenosti/ 

Konfrontací rozličných na sebe navazujících zpřístupňování obsahů pojmu lenosti se publikace 
snaží zachytit argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat věkem 
kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na křesťanské ztotožňování 
lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém zkoumání nabízí určité porozumění renesančním a 
reformačním zvratům, jakož i následnému vývoji chápání lenosti v novověkých kontrastech. 

 

Aleš Havlíček 

Dialog, etika a politika 

Publikace je upravenou a doplněnou verzí habilitační práce. Zaměřuje se na výklad podstaty 
dialogu, na Platónovu etiku v tzv. raných a středních dialozích (včetně dialogu Politeia) a na 
propojení etiky a politiky v Platónově myšlení. 

 

Josef Moural 

Zkoumání a přirozený svět: metafilosofie u Davida Huma 

Hlavním cílem práce je přispět k lepšímu historickému i věcnému poznání filosofie Davida 
Huma. Mezi vedlejší záměry práce patří uvést do české filosofické diskuse pojem 
metafilosofie, přispět filosofickému zkoumání tzv.přirozeného postoje a struktur tzv. 
přirozeného svtěta a formulovat metodický požadavek na husovské bádání, pokud se týče 
výchozího (implicitního) hodnocení filosofické kvality Traktátu o lidské přirozenosti na jedné 
straně a kanonických děl na straně druhé. 

Nejvýznamnějším novým výsledkem práce je určení, v čem spočívá jeden důležitý obsahový 
rozdíl mezi ranou a zralou filosofickou pozicí Davida Huma. Dále ukázání, že přinejmenším 



vzhledem k tomuto rozdílu je zralá pozice výrazně filosoficky hodnotnější než pozice raná a 
konečně identifikace Henryho Homa (Lorda Kamese) jako pravděpodobného zdroje Humova 
opuštění rané pozice a přechodu na pozici zralou. 

 

Studia Politologica  

Daniel Kroupa 

K současným teoriím moci 

Moc je definována jako míra něčí schopnosti ovládat chování druhých. Pojem autority je 
často užíván namísto moci a je ze strany sociální struktury chápán jako legitimní. Moc 
můžeme vnímat jako zlou či nespravedlivou, ale zkušenost moci je vlastní člověku jakožto 
sociální bytosti. Studium moci ve společnosti se často vztahuje k politice. Tyto a podobné 
otázky jsou tématem navrhované kolektivní monografie. 

 

Petr Bláha 

Zotročení svobodou 

Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi 
svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na antické, stoické a křesťanské pojetí. 
V následném novověkém vývoji se snaží vysledovat důvody, které zesilovaly protikladné 
chápání svobody a otroctví. Z tradičního rozumění těmto pojmům nabízí porozumění 
vzájemné podmíněnosti svobody a otroctví, které se v novověkém filosofickém myšlení 
oslabuje přílišnou absolutizací svobody. Kniha se pokouší nalézt předpoklady této 
absolutizace svobody v souvislosti s prosazujícími se společenskými tendencemi. 

 

Studia Germanica 

Renata Cornejo, Jana Hrdličková, Karin Wozonig 

Aussiger Beiträge 4 

Čtvrté číslo odborného germanistického časopisu „Aissiger Beiträge“4 ( 2010) je věnováno 
příspěvkům z oblasti literatury německé jazykové oblasti. Volbou svého tematického 
zaměření „Hybridita a diference: postavy na pomezí jako literární topos“ reaguje na aktuálně 
probíhající vědecký diskurs. Na základě výběrů příspěvků schválených redakční radou je 
plánováno publikování celkem 14 studií jak renomovaných tak i mladých germanistek a 
germanistů z celkem 8 zemí Evropské unie (Belgie, Česko,Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, 
Německo, Rakousko, Španělsko). 

 

Studia Slavogermanica 


