Milá uchazečko, milý uchazeči!
Neodmyslitelnou součástí vstupu na vysokou školu je
samozřejmě přijímací řízení, jehož úspěšné zvládnutí
závisí na dobré připravenosti a orientaci v nárocích, které
na Vás klade.
Rádi bychom Vás proto pozvali na přípravný kurz, který
Vám umožní získat důležité informace o zkouškách i o
studiu samotném; program je primárně koncipován jako
intenzivní příprava na písemnou a ústní část přijímacího
řízení na FF UK, obor Historie.
Písemná část přijímací zkoušky, která je prvním
vyřazovacím kolem přijímacího řízení, prověří Vaše
faktografické znalosti z českých a světových dějin, ale i
z obecně kulturního základu. Navazující ústní zkouška je
zaměřena na orientaci v základní literatuře dle Vašeho
výběru a její adekvátní interpretaci.
Celý kurz sestává v období od 26. ledna do 11. května
2013 z 20 přednášek, 8 seminářů a závěrečného setkání
s modelovými testy a možností evaluací průběhu kurzů.
V rámci přípravných kurzů může být uskutečněna
odborná exkurze, nebo jinak vhodný doprovodný
program.
Cyklus přednášek z historie kopíruje strukturu
středoškolské výuky dějepisu. Přednášky jsou řazeny
chronologicky se zaměřením na české a obecné dějiny od
raného středověku po nejnovější dějiny. Uchazečům
slouží především k systematizaci a rozšíření
faktografických znalostí, jejichž prověřování je tradičně
součástí písemné části přijímacího řízení na obor
Historie. Účastníci kurzu budou postupně seznamováni
se základní literaturou, historií oboru, školami,
institucemi a odbornými časopisy.
Cyklus seminářů logicky doplňuje blokové přednášky,
není na nich ale nijak závislý. Semináře prohlubují
středoškolský rámec výkladu historie vznášením
metodologických a interpretačních otázek, které jsou
otevírány na pozadí výkladu historických procesů

formujících evropskou kulturu a společnost od
středověku po současnost. Čtením a debatou nad
vybranými texty kurz cílí na upevňování argumentačních
a interpretačních schopností uchazečů, které jsou
prověřovány v ústní části přijímacího řízení na obor
Historie. Plnohodnotná účast na semináři je podmíněna
domácí přípravou a komunikací s lektorem semináře.
Účast v kurzu však rozhodně nezaručuje přijetí ke studiu
na obor. O tom rozhodnou až výsledky samotného
přijímacího řízení.

Pořadatel:
Spolek studentů historie FF UK, o. s. (ffabula@email.cz)
Kurz je zajišťován především doktorandy a studenty
vyšších ročníků oboru Historie FF UK v Praze.
Časová dotace:
Prezence

9:45

– 10:00

Přednáška

10:00

– 12:30

Polední pauza

12:30

– 13:30

Přednáška

13:30

– 16:00

Cena kurzu:
Celý kurz

(3.500,- Kč)

Pouze přednášky

(2.700,-Kč)

Pouze semináře

(1.700,- Kč)

Vybrané přednášky (semináře)

(400,-Kč za den)

Program (Pořadatel si vyhrazuje dílčí změny):
26. 1. 2013
Téma:
Středověk I. (přednáška)
Dopoledne – Obecný středověk I. (476-1076)
Odpoledne – Obecný středověk II. (1076-1526)
2. 2. 2013
Téma:
Středověk II. (přednáška)
Dopoledne – Český středověk I. (635-1310)
Odpoledne – Český středověk II. (1310-1526)
9. 2. 2013
Téma:
Seminář I.
Dopoledne – Středověký člověk a jeho svět
Odpoledne – Každodennost raného novověku
16. 2. 2013
Téma:
Novověk I.
Dopoledne – Český raný novověk I. (1526-1618)
Odpoledne – Obecný novověk I. (1526-1648)
23. 2. 2013
Téma:
Novověk II.
Dopoledne – Český raný novověk II. (1618-1792)
Odpoledne – Obecný novověk II. (1648-1792)
2. 3. 2013
Téma:
Semináře II.
Dopoledne – Osvícenství, revoluce a idea svobody
Odpoledne – Liberalismus, nacionalismus, modernita
9. 3. 2013
Téma:
Moderní dějiny I.
Dopoledne - Obecné moderní dějiny I. (1792-1848)
Odpoledne – Obecné moderní dějiny II. (1848-1914)
16. 3. 2013
Téma:
Moderní dějiny II.
Dopoledne – České moderní dějiny I. (1792-1848)
Odpoledne – České moderní dějiny II. (1848-1918)

23. 3. 2013
Téma:
Semináře III.
Dopoledne – Industrializace, urbanizace a průmyslová
revoluce
Odpoledne – Estetika, obraz a media
6. 4. 2013
Téma:
Moderní dějiny III.
Dopoledne – Obecné moderní dějiny III. (1914-1935)
Odpoledne – Obecné moderní dějiny IV. (1935-1945)
13. 4. 2013
Téma:
Moderní dějiny IV.
Dopoledne – České moderní dějiny III. (1918-1935)
Odpoledne – České moderní dějiny IV. (1935-1945)
20. 4. 2013
Téma:
Semináře IV.
Dopoledne – Vládcové, vlády a mezinárodní politika
Odpoledne – Metodologické výzvy současnosti
27. 4. 2012
Téma:
Nejnovější dějiny I.
Dopoledne – Obecné nejnovější dějiny I. (1945-1981)
Odpoledne – Obecné nejnovější dějiny II. (1981-2001)
4. 5. 2012
Téma:
Nejnovější dějiny II.
Dopoledne – České nejnovější dějiny I. (1945-1969)
Odpoledne – České nejnovější dějiny II. (1969-1998)
11. 5. 2012
Závěrečné setkání - Modelové testy, evaluace
Hotovost je možné složit v pokladně FF UK na zúčtovací
středisko č. 960053.

PŘIHLÁŠKA

Spolek studentů historie FF UK
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

pořádají přípravný kurz pro obor
Přihlašuji se na následující program:
Celý kurz

(3.500,- Kč)

Pouze přednášky

(2.700,-Kč)

Pouze semináře

(1.700,- Kč)

Vybrané přednášky

(400,-Kč za den)

HISTORIE

26.1.

2.2.

9.2.

16.2.

23.2.

2.3.

9.3.

16.3.

23.3.

6.4.

13.4.

20.4.

27.4.

4.5.

11.5.

Způsob úhrady:
Hotově
Na účet

..………………………….
datum

………...………………………….
1
podpis

Převodem na účet 85631011/0100 - variabilní symbol
960053, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
účastníka kurzu.
Storno podmínky:
V případě stornování přihlášky 3 dny před zahájením kurzu
se vrací 50% částky
V případě stornování den před zahájením kurzů se vrací
25% částky.
Po zahájení kurzů není možné nárokovat vrácení peněz.

2012
1

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn
s podmínkami storno poplatků a závazně se přihlašuji na
přípravný kurz pořádaný Spolkem studentů historie FF
UK, o.s.

