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Ludmila SULITKOVÁ 

(ve spolupráci s Radkem POKORNÝM) 

ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 

 

195 stran           cena 229,- Kč 
FF UJEP, Scientia 2017        ISBN 978-80-7561-027-0
   

 Skripta jsou určena studentům bakalářského i magisterského studia.  Autorka působí 
od roku 2008 jako vedoucí oddělení pomocných věd historických a archivnictví katedry 
historie FF UJEP. Zpracování didaktické pomůcky předpokládá využití pokud možno 
veškeré stávající teoretické literatury, v tomto směru tedy nemohou být skripta 
novátorská. Jejich význam spočívá právě ve shrnutí dosavadních názorů v přehledné, 
pro studenty srozumitelné formě. Na znění kapitol Spisová služba a Archivní teorie a 
metodika se pro současné období podílel zásadním způsobem Radek Pokorný, ředitel 
Státního okresního archivu v Hradci a zároveň pedagog na katedře pomocných věd 
historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
 

 
 
 

 

Jana HRDLIČKOVÁ 

INTERKULTURELLE GERMANISTIK 

33 stran           CD / Moodle 
FF UJEP 2014         ISBN 978-80-7414-774-6 
 

Das vorliegende Unterrichtsmaterial ist für das kombinierte Studium am Lehrstuhl für 
Germanistik der Philosophischen Fakultät der J. E. P. Universität bestimmt und soll 
den Studierenden das Fach Interkulturelle Germanistik näherbringen. Zuerst wird auf 
die Spezifika dieser wissenschaftlichen Disziplin eingegangen und ihre Geschichte 
skizziert. In einem nächsten Schritt wird der Begriff Kultur erläutert und definiert. 
Weitere Termini, mit denen gearbeitet wird, sind Stereotype, Tabus und Empathie 
sowie Toleranz. Sie werden anhand von deutsch- und tschechisch-
sprachigen literarischen Werken und Filmen diskutiert und durch Abschnitte aus 
relevanter Fachliteratur untermauert. Im Ausblick werden schließlich die Disziplinen 
und Begriffe vorgestellt, die die Studierenden in ihrem weiteren Studium kennen lernen 
werden, wie interkulturelle Kommunikation, Linguistik und Literatur. 



 

 

 

Georg SCHUPPENER 

SPRACHGESCHICHTE 

50 stran           CD / Moodle 
FF UJEP 2013         ISBN 978-80-7414-603-9 
 

Das Studienmaterial für das kombinierte Studium gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Aspekte der Geschichte der deutschen Sprache. Dazu wird ein Einblick in 
die theoretischen Grundlagen der Beschreibung von Sprachwandelprozessen 
gegeben. Betrachtet wird ferner, in welche historischen Kontexte die Entwicklung der 
deutschen Sprache eingeordnet werden kann. Vorgestellt werden die zentralen 
Entwicklungsphasen (des Hochdeutschen und des Niederdeutschen). Darüber hinaus 
wird dem Sprachkontakt Aufmerksamkeit gewidmet, und zwar vor allem hinsichtlich 
der Entlehnung von Wortgut. Besondere Berücksichtigung finden die deutsch-
tschechischen und deutsch-slowakischen Sprachbeziehungen. Durch Abbildungen 
und Diagramme werden zentrale Punkte der Ausführungen veranschaulicht. 
 

 

 

 

 

Věra FIŠEROVÁ 

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

48 stran            Neprodejné.   
CDDKD, FF UJEP 2012        ISBN 978-80-7414-458-5
             

Text slouží jako příručka pro digitalizaci a 3D snímání objektů, která seznámí čtenáře 
s tím, co to vlastně laserové skenování je, k čemu slouží a jak správně postupovat 
nejen při samotném snímání objektů, ale i při následné úpravě takto získaných dat. 
Příručka je studentům k dispozici na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního 
dědictví. 

 
 
 
 
 



 

 

Jindřich HODAČ 

POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE 

 
84 stran            Neprodejné.   
CDDKD, FF UJEP 2012        ISBN 978-80-7414-343-4
         

Učební text je zamýšlen jako jeden z informačních zdrojů pro kurzy fotogrammetrie, 
které probíhají při Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP. 
Kurzy jsou ve shodě s posláním centra zaměřeny především na využití 
fotogrammetrických metod při dokumentaci historických objektů a jejich částí. Kromě 
tohoto textu jsou pro studenty připraveny také webové stránky kurzů a výuková videa. 
Příručka je studentům k dispozici na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního 
dědictví. 
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