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O autorech
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Zaměstnání: Ústav českých dějin FF UK Praha.
Badatelská témata: Problematika teorie a metodologie historických věd a školního dějepisu,
v posledních letech jej zajímají především otázky soudobé historické kultury a českoněmeckými vztahy.
Publikační činnost: Je autorem či spoluautorem několika učebnic pro základní a střední
školy, autorem monografií Historický text a historická skutečnost (1993); Historický text a
historická kultura ( 1995); spoluautorem knih Na ztracené vartě Západu (2000), Téma: Odsun
– Verteibung (2002), Rozumět dějinám (2002), Filozofie dějin – problémy a perspektivy
(2004), Mezi houfy lotrův se pustiti (2005). Kromě kniţních publikací uveřejnil před 100
studií v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu, Itálii, Belgii, Rakousku a ve Francii.
Kontakt: zdenek.benes@ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Zaměstnání: Katedra historie FF OU Ostrava.
Badatelská témata: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských
dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve
vztahu k výuce dějepisu. Česko-polské vztahy, regionální dějiny - kaţdodennost ve 20. století.
Publikační činnost: Autorka monografií Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující
mládeţe (1998), Vědomosti a postoje české a polské studující mládeţe (2004), spoluautorka
knihy Dějiny Ostravy (1993), publikace Příručka ke studiu didaktiky dějepisu (2008). Kromě
kniţních publikací uveřejnila 70 studií v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu a Litvě, 30
příspěvků v regionálním vlastivědném časopise.
Kontakt: blazena.gracova@centrum.cz
PhDr. Jana Horváthová,
Zaměstnání: ředitelka Muzea romské kultury, Brno.
Badatelská témata: orální historie, zejména se zaměřením na dějiny a kulturu původních
českých a moravských Romů. Kurátorka Fondu výtvarného umění Muzea romské kultury.
Členka Rady vlády ČR pro záleţitosti romské komunity .
Publikační činnost:
Kontakt: horvathova@rommuz.cz
PhDr. Dana Hudecová
Badatelská témata: výzkum a hodnocení učebnic a dějepisných kurikul.
Publikační činnost: je autorkou či spoluautorkou knih Analýza dějepisných vzdělávacích
programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. (2006), Manuál k tvorbě ŠVP –
Dějepis (2005), Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování (2007) a je
autorkou řady studií publikovaných doma i v zahraničí.
Kontakt: dhudecova@quick.cz
PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Zaměstnání: odb. asistentka katedry
Badatelská témata: didaktika dějepisu, empirické výzkumy historického vědomí.
Publikační činnost: Rakušan byrokrat – Čech závistivec? (Příručka ke studiu didaktiky
dějepisu (2008) a dvou desítek studií publikovaných doma i v zahraničí.
Kontakt: denisa.labischova@centrum.cz
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Mgr. Michaela Paseková
Zaměstnání: základní škola lesní, Liberec
Badatelská témata: hodnocení učebnic
Publikační činnost: spoluautorka příručky Pomáháme při tvorbě ŠVP – vzdělávací obor
dějepis (2006).
Kontakt: mipas@ seznam.cz
PhDr. Leo Pavlát
Zaměstnání: ředitel Ţidovského muzea v Praze.
Badatelská témata: Dějiny Ţidů.
Publikační činnost: Je autorem či spoluautorem několika knih - Osm světel (1982, 1988),
Příběhy z Bible (1991), Pomsta čarodějky Simy (1991), Ţidé - dějiny a kultura (1997, 2005),
Ţidovská tematika v českých školách (1998),Od Chanuky do Chanuky (2005) a řady studií a
článků publikovaných doma i v zahraničí.
Mgr. Lucie Procházková
Zaměstnání: Pracuje v Oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce ve Výzkumném ústavu
pedagogickém v Praze.
Badatelská témata: Hodnocení ţáků a autoevaluace škol.
Kontakt: prochazkoval@vuppraha.cz
Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.,
Zaměstnání: Kat. andragogiky FF UK Praha
Badatelská témata: výzkum moderních pedagogických koncepcí, problematika učebnic a
jejich hodnocení, multikulturality a školských systémů.
Publikační činnost: Přehled pedagogiky (2000), Učitel. Současné poznatky o profesi (2002),
Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum (2001, 20062, upr.) Učebnice. teorie
edukačního média (1998), aj. Kromě kniţních publikací je autorem několika desítek studií
publikovaných doma i v zahraničí.
Kontakt: janpruchav@volny.cz
Mgr. Michal Schuster
Zaměstnání: Muzeum romské kultury v Brně.
Badatelská témata: Dějiny Romů na území bývalého Československa. Člen oficiální české
delegace ve Výboru pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, připomínání a bádání o
holocaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research).
Publikační činnost: Je autorem několika studií a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost v
České republice i v zahraničí.
Kontakt: historie@rommuz.cz
Mgr. Václav Ulvr
Zaměstnání: odb. asistent Katedry historie Přírodovědně-phumanitní a pedagogické fakulty
Technické univerzity v Liberci, gymnaziální učitel.
Badatelská témata: Hodnocení učebnic a další témata didaktiky dějepisu.
Publikační činnost: Hl. autor příručky Pomáháme při tvorbě ŠVP – vzdělávací obor dějepis
(2006), dále Je autorem několika stuií na téma výzkumu učebnic.

