
Studijní opory

Compiled Jan 18, 2023 2:19:59 PM by Document Globe ®   1

Níže naleznete odkazy na kurzy v Moodlu UK, které obsahují nahrané studijní materiály k jednotlivým (zejména
povinným) předmětům z naší   nové akreditace , podle níž studují studující, kteří se zapsali do studia v roce 2020 a
později. Nejprve je třeba se do kurzu zapsat, přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS.

V tištěné verzi je literatura dostupná zejména v   knihovnách UK ,   knihovně ÚSD AV ČR  či ve výjimečných případech
na požádání u   vyučujících . Požadované knihy, které byly vydány Nakladatelstvím Karolinum, jsou   všem studentům
a zaměstnancům UK dostupné v elektronické verzi po přihlášení .
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prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
•   Československé soudobé dějiny (1968–1989)
•   Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
•   Diplomový seminář I.–III.
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
•   Československé soudobé dějiny (1945–1968)
•   Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
•   Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989)
•   Světové soudobé dějiny (po roce 1989)
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám
•   Folk v době takzvané normalizace

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
•   Analýza a interpretace narativních pramenů
•
•   Základy akademického psaní – prezentace výsledků výzkumu
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.
•   Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin
•   Diplomový seminář I.–III.
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám
•   Seminář k biografickému přístupu a výzkumu rodinné paměti

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
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•   Diplomový seminář I.–III.
•   Orálněhistorický metodologický proseminář I.–II.
•   Světové soudobé dějiny (1945–1968)
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
•   Světové soudobé dějiny (1968–1989)
•   Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám
•   Crossroads of Contemporary Military and Oral History
•   Four Paradigm Shifts in Oral History

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
•   Teorie a metodologie historických věd

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
•   Dějiny konzumu v českých zemích I.–II. : literatura dostupná zejména v   knihovnách UK  a   knihovně ÚSD AV

ČR  či na požádání u   vyučujícího
• Obrazy každodennosti tzv. normalizace v Československu v televizi a filmu: literatura dostupná zejména v 

knihovnách UK  a   knihovně ÚSD AV ČR  či na požádání u   vyučujícího
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