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STUDIA HISTORICA DIDACTICA 
 

Josef Märc – Hana Lencová a kolektiv 
BRÁNA ŠKOLNÍHO DĚJEPISU OTEVŘENÁ. 

Možnosti výuky mimo školu. 
197 stran            Neprodejné. 
 Filozofická fakulta UJEP       ISBN 978-80-7414-451-6

         
 Kolektivní monografie Brána školního dějepisu otevřená je koncipována jako 
posunutí dosavadních aktivit spolupráce českého školního dějepisu 
s rozmanitými paměťovými institucemi- památníky, muzei, archivy. 
Reflektuje stav, který se vytvořil v kontextu českého školního dějepisu a 
v dějepisné muzejní pedagogice po průlomovém projektu Brána muzeí otevřená 
(2003) a po aktivitách katedry historie FF UJEP částečně zpřístupněných 
v publikacích Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Stupínek, jeviště, plátno 
(2010). Monografie reflektuje kooperaci školy s jednotlivými muzei a 
památníky. 
 
 

Josef Märc a kolektiv 
ŽENA JAKO SUBJEKT A OBJEKT DĚJEPISNÉHO VYUČOVÁNÍ 

 
160 stran           Neprodejné. 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-367-0
  

Jedná se o kolektivní monografii, jejímž tématem je genderový aspekt 
didaktiky dějepisu na základních a středních školách. Dějepis je považován za 
genderově velmi zatížený předmět, neboť se dodnes preferuje politický 
charakter dějin, jež jsou dějinami mužů. Cestu k ideální, genderově nezatížené 
podobě výuky dějepisu se ve svých studiích pokusili najít Anna Bocková, 
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Hana Natrhová, Magdaléna Šustová, Iva 
Dvořáková, Irena Korbelářová, Veronika Rodriguezová, Kateřina 
Lozoviuková, Pavel Kmoch, Radana Sušilová, Adéla Gjuričová a Josef Märc. 
 

 
 

Josef Märc – Anna Šerberová 
MYSTIFIKACE DĚJINAMI, MYSTIFIKACE VE VÝUCE DĚJIN 

 
267 stran          cena: 249,-Kč   
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-266-6 

         
Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti 
didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a 
středních školách. Publikace obsahuje příspěvky, které zazněly na tradičním 
kolokviu zaměřeném na oborovou didaktiku. Kniha je rozdělena do čtyř 
hlavních částí dle tematického zaměření jednotlivých kapitol. První část se 
věnuje reflexi vtipu a karikatury ve vybraných dějinných obdobích a oblastech. 
Kapitoly druhé části spojuje téma historických (mini)mystifikací. Třetí a čtvrtá 
část se zaměřují na didaktiku dějepisu, přičemž zejména v té poslední mají 
čtenáři možnost nalézt inspiraci tipy pro učitele, jak výuku dějepisu žákům 
zpestřit. 



STUDIA HISTORICA DIDACTICA 
 

Josef Märc (edd.) 
DĚJEPISNÉ VÝZVY MEZIOBOROVÝM VZTAHŮM 

Stupínek, jeviště a plátno 
 

300 stran          cena 288,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2010      ISBN 978-80-7414-257-4 
  

Jedná se o kolektivní monografii přinášející studie, které zazněly na semináři 
konaném ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 v prostorách FF UJEP. 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. 
 

 
 

Josef Märc - Martin Veselý 
STEREOTYPY A MÝTY V DĚJEPISNÉM VYUČOVÁNÍ 

na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané 27. – 28. listopadu 2006 
 
166 stran           cena 80,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2008      ISBN 978-80-7414-032-7 
 

Sborník shrnuje příspěvky z didaktické konference, která se již tradičně konala 
v listopadových dnech na půdě FF UJEP v Ústí nad Labem. Tématem letošního 
ročníku byly mýty a stereotypy, které se objevují ve školní výuce dějepisu. 
Vyučování nelze od generalizací, soudů, sympatií či antipatií zcela oprostit, ale 
je třeba, aby školní dějepis nebyl ideologicky, nacionalisticky či jinak zabarven. 
K tomu je třeba najít „optimální podobu výuky dějepisu.“ Jejím hledáním se 
v tomto sborníku zabývají Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, Jiří Rak, Viliam 
Kratochvíl, David Kafka, Miloslav Krieger, Tomáš Velímský, Martin Javor, 
Martin Pekár, Tomáš Klubert, Josef Märc, Jindra Biolková, Svatomír Černín, 
Pavel Martinovský a Jan Ešner.  



STUDIA HISTORICA DIDACTICA 
 

Martin Veselý – Michaela Hrubá (eds.) 
REGIONÁLNÍ DĚJINY V DĚJEPISNÉM VYUČOVÁNÍ 

na českých a slovenských školách. Sborník z konference konané 23. – 24. listopadu 2005 
 
134 stran            cena: 16,- Kč 
Filozofická fakulta UJEP, 2006        ISBN 80-7044-843-1
           

Sborník z konference, kterou pořádal Ústav humanitních studií UJEP ve 
spolupráci se Sdružením historiků české republiky – Historickým klubem 
1872 v listopadu 2005. Konference byla zaměřena na problematiku začlenění 
regionálních dějin do dějepisného vyučování na českých a slovenských 
školách, zazněly referáty na koncepční témata, stejně jako příspěvky 
prezentující dosavadní zkušenosti. 
 
 
 
 
 

 

Martin Aschenbrenner a kolektiv 
VÝUKA DĚJIN 20. STOLETÍ NA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH. 

Sborník z konference konané ve dnech 3. - 4. 11. 2004 v Ústí nad Labem 
 
193 stran            Vyprodáno. 
Ústav humanitních studií UJEP, 2006      ISBN 80-7044-771-0
           
 

Sborník přináší příspěvky, jež zazněly na konferenci Výuka dějin 20. století 
na českých a slovenských školách (koncepce- obsah- metody). Tato 
konference byla ve dnech 2. – 3. listopadu 2004 pořádána katedrou historie 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci se 
Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem 1872, Ústavem 
soudobých dějin AV ČR a Ústavem slovansko-germánských studií UJEP. 
Jednotlivé příspěvky pocházejí z pera renomovaných historiků, kteří se 
dlouhodobě věnují tvorbě učebnic a přednášejí na vysokých školách, vedle 
nich naleznete názory a zkušenosti praktikujících učitelů ze základních a 
středních škol, stejně jako vědeckých pracovníků a specialistů na některé 
konkrétní problémy vývoje 20. století. Zajímavá je i konfrontace společných a 

rozdílných momentů v současném stavu výuky moderních dějin v Čechách a na Slovensku. Výuky 
období, které je pro dnes sousední státy společnou historií. Všechny tyto aspekty jsou jistě dobrým 
důvodem, proč se podrobněji zabývat problematikou, která souvisí se snahou zprostředkovat 
události 20. století, které mnohdy dosud ovlivňují naši současnost, mladé generaci. 
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