
B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Historický proseminář 
Typ předmětu Povinný doporučený ročník / semestr 1/L 
Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod.  28 kreditů 3 
Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Ne 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 
cvičení 
 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Účast na cvičeních, plnění zadaných úkolů, zápočet. 
Zápočet je udělován na základě vypracování proseminární práce v rozsahu deseti 
stran textu. Téma si student většinou volí samostatně, ale je nutná konzultace s 
vyučujícím. Práce musí být odevzdána do 1. 7. 2019. 

 

Garant předmětu PhDr. Pavel Smrž 
Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící 

Vyučující  
Přednášky: PhDr. Pavel Smrž 
Cvičení: PhDr. Pavel Smrž 

Stručná anotace předmětu  
Základem prosemináře jsou východiska poznání studujících při specializované práci s informačními zdroji, v oboru 
historie s archivními i vydanými prameny a především s odbornou literaturou. Studující se seznámí s prvotními postupy 
historikovy práce při heuristice a schopnosti kritiky pramenů i literatury. Historický proseminář je tematicky i 
chronologicky zaměřen podle zájmu studujících i nabídky přednášejících v rámci českých a světových dějin, resp. dějin 
od pravěku po současnost. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
Doporučená literatura: 
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl, Olomouc, Votobia 1997, ISBN 80-7198-173-7. 
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd.,  Olomouc: Univerzita 
Palackého, Pedagogická fakulta 1999, ISBN 80-7067-841-0. 
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka, Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 
Pedagogická fakulta 1989. 51, ISBN 80-210-0016-3. 
VILD, Jaroslav. Metodické pokyny k diplomovým a závěrečným pracím na Pedagogické fakultě TUL,  Liberec, 
Technická univerzita 1994, ISBN 80-7083-166-9. 
Studijní pomůcky: 
http://elearning.fp.tul.cz//index.php 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 7 hodin  
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V 
kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 25% výuky 
v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-
mail, Skype apod.) a elektronické opory.  
Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na http://elearning.fp.tul.cz//index.php. 
 
 


