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Historický proseminář 2 (KSA/HPHB2) 

Akademický rok 2011/2012 (letní semestr) 

vyučující: PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 

Kontakt: mireksedivy@seznam.cz 
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Stručná anotace: 

 

Cílem předmětu je naučit studenty praktickým dovednostem nezbytných pro 

historikovu práci a především pak pro napsání bakalářské práce. Celý kurz bude 

koncipován tak, aby po jeho absolvování každý student získal schopnosti dostatečné 

k tvorbě bakalářské práce. Tvorba jejího textu bude vysvětlena od výběru vhodného 

tématu až po prezentaci výsledného textu před odbornou i laickou veřejností. 

Jednotlivé hodiny budou odpovídat fázím její tvorby. Významná část výkladu bude 

věnována i teorii, kdy problematika historikovy praktické činnosti bude vysvětlena na 

příkladech z minulosti. V několika hodinách proto budou prezentovány 

nejvýznamnější etapy vývoje českého a světového dějepisectví. 

 

 

Podmínky pro absolvování: 

 

Předmět je zakončen zápočtem, který studenti získají za plnění úkolů, které budou 

zadávány v jednotlivých hodinách, a napsání testu na konci semestru. Ten bude 

zaměřen především na zvládnutí praktických dovedností. Další podmínkou získání 

zápočtu bude aktivní spolupráce na semináři a napsání krátké eseje na studentem 

zvolené historické téma.  
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Témata seminářů: 

 

1. týden – vymezení obsahové náplně kurzu, podmínky pro udělení zápočtu, etapy 

tvorby odborného textu, vysvětlení problematiky výběru tématu bakalářské práce 

2. týden – vymezení pramenů a literatury, bibliografická rešerše 

3. týden – pramenné edice; knihovny, archivy a muzea v Čechách i ve světě 

5. týden – formální stránka bakalářské práce 

6. týden – obsahová stránka bakalářské práce; plagiátorství 

7. týden – historiografie I 

8. týden – historiografie II 

9. týden – odevzdání esejí, historiografie III 

12. týden – historiografie IV 

13. týden – test, kolektivní analýza chyb v esejích studentů 
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