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KDO JSME
Katedra společenských věd je důležitou a nedílnou 
součástí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci se stabilně vysokým počtem uchazečů 
o studium. Jsme moderní odborné vysokoškolské 
pracoviště zaměřené na odborné i občanské vzdě-
lávání, vědu a výzkum. Patříme mezi vysokoškolská 
pracoviště v České republice s dlouholetou tradicí, 
širokým spektrem aktivit i perspektivou dalšího 
rozvoje.

Sídlíme v historickém městě Olomouc, které patří 
k významným kulturním, hospodářským a spole-
čenským centrům České republiky se vstřícným 
prostředím pro studentský život. Naši absolventi 
se úspěšně uplatňují v profesním životě.

NAŠE OBOROVÉ SPECIALIZACE
•  Didaktika výchovy k občanství 

a základů společenských věd
•  Politologie
•  Filozofie
•  Dějiny mezinárodních vztahů 
•  Moderní české a obecné dějiny
•  Etika
•  Didaktika dějepisu



•  Dějiny občanské společnosti a občanského 
vzdělávání

•  Religionistika
•  Sociologie
•  Dějiny školství

NAŠE AKTIVITY
Garance a realizace prezenční a kombinované for-
my studia ve studijních programech:

•  Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání 
(bakalářské studium)

•  Učitelství základů společenských věd a občanské 
výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol 
(navazující magisterské studium)

•  Historie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské 
studium, jen prezenčně)

•  Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň zá-
kladních škol (navazující magisterské studium, 
jen prezenčně)

•  Kurzy a obory celoživotního vzdělávání 
•  Publikační a přednášková činnost
•  Vědecká a výzkumná činnost
•  Popularizační aktivity a univerzita třetího věku



Organizace akcí pro studenty, učitele, 
odbornou i širší veřejnost:

•  Letní škola výchovy k občanství, demokracii 
a evropanství 
Tradiční akce organizovaná katedrou každoročně od 
roku 1994, jejímž primárním cílem je vybavit učitele 
nejnovějšími poznatky o trendech v oborových 
didaktikách společenských věd a dějepisu, seznámit 
je s adekvátními strategiemi výuky a upozornit na 
problémy a otázky související s vývojem a fungová-
ním občanské společnosti, interpretace soudobých 
dějin, pohledů na multikulturní společnost v ČR 
a Evropě.

•  Mezinárodní vědecká konference studentů 
doktorských studijních programů v oblasti 
společenských věd 
Konference pořádaná pravidelně od roku 2011 
zaměřená na studenty DSP z České republiky a za-
hraničí a prezentaci jimi realizovaných výzkumů 
v oblasti společenských věd.

•  Letní škola ve Frankfurtu nad Mohanem 
a Heidelbergu
Měsíční studijní pobyt ve Frankfurtu nad Mo-
hanem a na Pädagogische Hochschule v Heidel-
bergu podpořený stipendiem, v jehož průběhu 
mají studenti možnost seznámit se s německými 



reáliemi a kulturou, politickým systému SRN, 
zlepšit své komunikační dovednosti v německém 
jazyce a také se účastnit vybraných seminářů 
a přednášek na PH Heidelberg.

ČASOPIS CIVILIA – ODBORNÁ REVUE 
PRO DIDAKTIKU SPOLEČENSKÝCH VĚD
Časopis vycházející od roku 2010, jediný svého dru-
hu v rámci České republiky. Jsou v něm publikovány 
původní studie (teoretické, empirické i přehledové), 
diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti 
společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie 
a politologie) a také z didaktiky humanitních a spo-
lečenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové 
didaktiky společenských věd v praxi). Vychází 
dvakrát ročně a na jeho stránkách mají možnost 
publikovat nejen domácí a zahraniční renomovaní 
autoři, ale prostor je poskytován rovněž studen-
tům doktorského studia.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE:
Katedra společenských věd PdF UP dlouhodobě 
spolupracuje (zejména na bázi programu ERAS-
MUS+) s následujícími pracovišti v zahraničí:

•  Pädagogische Hochschule Heidelberg (SRN),
•  Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN),
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•  Georg-August-Univerzität Göttingen (SRN),
•  Uniwersytet Opolski (Polsko),
•  Uniwersytet Wroclawski (Polsko),
•  Pécsi Tudományegyetem (Maďarsko),
•  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko),
•  Trenčianska univerzita A. Dubčeka (Slovensko),
•  Universita degli Studi di Napoli L‘Orientale (Itálie),
•  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Španělsko),
•  Daugavpils Universitate (Lotyšsko).


