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ventů magisterských i doktorských studií na Slezské univerzitě, jeho žáků. Svým pojetím výuky a osobním zaujetím vzbuzoval vždy u našich posluchačů respekt i uznání.
Slezská univerzita již ocenila zásluhy prof. Dušana Uhlíře udělením Stříbrné
medaile SU. Jmenování emeritním profesorem Filozoficko-přírodovědecké fakulty je
třeba chápat nejen jako logické vyústění jeho vědecko-pedagogické dráhy v Opavě, ale
současně jako možnost uchovat vzájemně živé vazby na Slezskou univerzitu i na Ústav
historických věd FPF SU.
Jiří Knapík
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Seznam přispěvatelů
doc. Dr. Bojan Balkovec (nar. 1963, Univerza v Ljubljani), studied history and
sociology at University in Ljubljana. In 1992 he published master thesis in the book
Prva slovenska vlada 1918-1921 (First Slovene Government 1918-1921). In 1998 he obtained
PhD in History at University in Ljubljana. Thesis was published in 2011 in the book
„Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša“ : volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski
državi (»All Come Forward, Help Us Achive a Glorious Victory!« The Theory and Practice of
Election in the first State of Yugoslavia). He is focused on researching political history of
Slovenes in the period between world wars but also having interest for other topics like
local history, history of educating history and genealogy. He is an assistant professor at
Department of History at University in Ljubljana. As guest he lectured also in Opava,
Leipzig and Skopje.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (nar. 1974 v Pardubicích) vystudoval historii
a muzeologii na FPF SU v Opavě a titul Ph.D. získal v roce 2006 na FF MU v Brně.
Absolvoval zahraniční stipendijní pobyty na Herderově institutu v Marburku, Jagellonské univerzitě v Krakově a Vratislavské univerzitě ve Vratislavi. V současnosti působí
jako odborný asistent na ÚHV FPF SU v Opavě. Zaměřuje se na politické a kulturní
dějiny pozdního středověku, dále na urbánní dějiny a fenomén komunikace v předindustriálním období. Vedle účasti na mezinárodních projektech věnovaných dějinám
moci a formování regionálních identit publikoval biografii Vévoda Přemek Opavský
(1366-1437). Ve službách posledních Lucemburků (Brno 2005). Autorsky se podílel
na řadě monografií věnovaných urbánním dějinám a přípravě kolektivní monografie
Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české (Opava 2009).
Kontakt: M.Capsky@seznam.cz
Dr. Wojciech Dominiak (ur. 1978 w Kluczborku), ukończył studia ekonomiczne (2000 r.) i historyczne (2002 r.). W maju 2008 roku na podstawie rozprawy
„Władysław I, książę opolski (ok. 1225–1281)” uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Jest autorem ponad 40 publikacji z zakresu historii średniowiecza i historii regionalnej, uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych, w
Opawie, Ostrawie i Paryżu). W latach 2002–2012 pracował w Katedrze Średniowiecza
Uniwersytetu Opolskiego, obecnie jest związany z Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (nar. 1954 v Čeladné, okr. Frýdek-Místek)
vystudovala obor historie-němčina na Univerzitě Palackého. V letech 1980-1990 pracovala jako odborná, později vědecká pracovnice Slezského ústavu ČSAV. V r. 1988
získala vědeckou hodnost CSc. na Ústavu čs. a světových dějin ČSAV. Od roku 1990
působí na Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity (1991-1994 a 2001-2007
proděkanka pro vědu a zahraniční styky). V r. 2005 se habilitovala na Univerzitě Palackého. Zabývá se problematikou českých a středoevropských novodobých dějin a poli-
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tickými a národnostními zejména česko-německými vztahy ve Slezsku (Němci ve Slezsku
1918–1938, 2002).
Kontakt: marie.gawrecka@ fpf.slu.cz

mouci. Odborně se zabývá právními dějinami pozdního středověku a raného novověku, především zemským právem a kritickými edicemi právněhistorických pramenů.
Kontakt: janisovajana@seznam.cz

Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (nar. 1943 ve Frýdku-Místku) vystudoval
obor dějepis-ruština na Univerzitě Palackého. V letech 1968-1993 pracoval ve Slezském ústavu ČSAV (1987-1991 ředitelem). Od roku 1993 působí na Slezské univerzitě
v Opavě (1994–2008 vedoucím Ústavu historie a muzeologie). 1977 získal vědeckou
hodnost CSc. na Ústavu čs. a světových dějin ČSAV, habilitoval se v r. 1997 na FF KU
v Bratislavě, v r. 2006 jmenován prezidentem Polské republiky profesorem humanitních věd. Jeho vědecké zaměření je soustředěno především na novodobé středoevropské dějiny a dějiny Slezska. Je členem několika vědeckých rad doma i v zahraničí
a členem redakčních rad historických časopisů.
Kontakt: dan.gawrecki@fpf.slu.cz

doc. PhDr. Martin Javor, PhD. (1977) je docentom na Katedre stredovekých
a ranonovovekých dejín Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Vyštudoval odbor Filozofia - Dejepis. Doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny ukončil obhajobou dizertačnej práce „Slobodomurárske hnutie v Čechách,
na Morave a v Uhorsku v 18. storočí“ v roku 2004. Je autorom dvoch monograifií
(Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. Prešov 2009
a Slobodomurárske Košice. Bratislava 2010) desiatok vedeckých štúdií, učebných textov a odborných článkov. Venuje sa dejinám slobodomurárstva v krajinách strednej
Európy, prenikaním a formami osvietenstva v krajinách monarchie. Je členom redakčných rád časopisov Annales historici Presoviensis a Historia Ecclesiastica. Je predsedom redakčnej rady časopisu „Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie“
Kontakt: javorisko@gmail.com

Dr. Anna Grabowska. Born in Opole. Graduated from the University of Opole,direction - History (specialization: Biographies). In 2008, was awarded inthe competition of the name of John and Wojciech Wawrzynków for the bestmaster‘s thesis
devoted to the history of political, cultural andsocial problems of Silesia for her work:
„The life and work of Duke ofOpole Mieszko II Obese (ca. 1220-1246)“, written and
defended underthe direction of Prof. Anna Pobóg – Lenartowicz. In 2012 she defendedher doctoral thesis titled: „Prince of Opole Boleslaw I(c. 1254/1256 - 1313)“. During Doctoral Studies she participated inlocal, national and international conferences,
inter alia in Krakow,Wroclaw, Opole, Olsztyn, Szczecin and Brno.The author of twenty
different texts, including: scientific articles,reports, book notes, biograms and biographical traits. Secretary of Polish Historical Association (branch in Opole), a member
of the Polish – Sorbian Association “Pro Lusatia” and of the Polish-Czech Scientific
Association. Research topics: Duchy of Opole inthe Middle Ages, the Polish - Czech
relations in the thirteenth andfourteenth centuries; the policy of Princes of the Piast
Dynasty; the timeof disintegration on Polish lands.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śłaski w Katowicach)
po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim (1978–1982), w 1989 roku obronił
pracę doktorską na temat: „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna 1875–1940”, uzyskując w tym samym roku tytułu doktora nauk humanistycznych. W 1999 rokuuzyskał
tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie historia – historia XX wieku, od 2003 roku
mianowany na stanowisko Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Od 1982 roku zatrudniony w Instytucie Historii UŚ kolejno jako: asystent, adiunkt, doktor habilitowany,
profesor UŚ. W latach 1999–2000 kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii.
Od 2000 r. kierownik Zakładu Historii Śląska. W latach 1999–2002 zastępca dyrektora
do spraw naukowych w Instytucie Historii UŚ, 2002-2005 Prodziekan do spraw Naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
Kontakt: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

Mgr. Jana Janišová, Ph.D. (nar. 1978), vystudovala historii a českou filologii
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, titul Ph.D. získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006). Od roku 2004 působí jako odborná
asistentka na Katedře teorie práva a právních dějin PrF Univerzity Palackého v Olo-

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (nar. 1975 v Opavě) vystudoval historii na FPF
Slezské univerzity v Opavě. Je vedoucím Ústavu historických věd FPF SU, na němž působí od září 2000. Zabývá se kulturní politikou v Československu po roce 1945 a společenskými aspekty volného času v 50. a 60. letech 20. století, věnuje se také dějinám
Českého Slezska ve 20. století. Je autorem řady knižních prací, naposledy publikoval
dvousvazkového Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967
(Praha, Academia 2011; s M. Francem a kol.), který získal v dubnu 2012 prestižní ocenění MAGNESIA LITERA v kategorii Literatura faktu. S M. Francem nyní připravuje
do tisku knihu Volný čas v českých zemích 1957–1967 (Praha, Academia 2013). Je členem
oborových rad doktorského studia na FPF SU a FSV UK, Vědeckých rad FPF SU
a FSV UK a Akademické rady Literární akademie J. Škvoreckého, členem redakčních
rad časopisů Soudobé dějiny, Slezský sborník, Kuděj, Marginalia Historica, Dvacáté století. Působí také v panelu pro dějiny 19. a 20. století Grantové agentury ČR.
Kontakt: jiri.knapik@fpf.slu.cz
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Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (nar. 1973), vystudoval PrF Masarykovy univerzity
v Brně (zde 2000 Ph.D.). Od roku 2000 působil jako vědecký pracovník v Historickém
ústavu AV ČR v Brně, od roku 1996 externě vyučoval na FF Masarykovy univerzity
v Brně. V současnosti působí jako vědecký pracovník na PrF Univerzity Palackého
v Olomouci a jako odborný asistent na ÚHV FPF Slezské univerzity v Opavě. Odborně se zabývá dějinami pozdního středověku a raného novověku se zaměřením na právní dějiny, dějiny šlechty a památkovou péči.
Kontakt: d.janis@seznam.cz
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Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (nar. 1963) absolvovala obor archivnictví
na FF Univerzity Karlovy a postgraduální studium českých dějin na Univerzity Palackého. V roce 2005 se habilitovala na Univerzitě Hradec Králové a roku 2010 byla jmenována profesorkou. V r. 1988 nastoupila do Slezského ústavu ČSAV v Opavě, od r. 1993
působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde přednáší pomocné vědy historické, dějiny
správy a archivnictví. Odborně se zabývá dějinami Slezska, zvláště dějinami měst, a vydáváním pramenů k dějinám raného novověku. V rámci svých vědeckých aktivit vydala
vedle četných studií a dílčích kapitol v kolektivních dílech kupříkladu knihy Poddanská
města Opavského a Krnovského knížectví v letech 1648–1740 a Města na Těšínsku
v 18. století, společně s R. Žáčkem je autorkou publikace Těšínsko – země Koruny
české/Ducatus Tessinensis – terra Coronae Regni Bohemiae.
Kontakt: irena.korbelarova@ fpf.slu.cz

se uměleckou kulturou Moravy a Slezska v 19. a na počátku 20. století, dějinami moderní architektury, památkové péče a historiografií dějin umění. Autor výstav ve Slezském
zemském muzeu v Opavě a Domě umění města Opavy. Je autorem knih Klasicistní
architektura Opavy let 1780–1850 (Opava 2003) a Koliba (Opava 2004), Edmund Wilhelm
Braun (Opava 2008) a spoluautorem knihy Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století
mezi periférií a centrem (Opava 2011).
Kontakt: pavel.sopak@fpf.slu.cz

Prof. dr hab. Anna Pobóg Lenartowicz, působí na katedře středověkých dějin Opolské univerzity (Uniwersytet Opolski). Ve své vědecké práci se zabývá problematikou středověkého mnišství, středověkou hagiografií, dějinami církve ve Slezsku
a středověkými dějinami opolského knížectví. K těmto tématům publikovala a redigovala bezmála desítku kniha kolektivních prací. Vedle toho je autorkou více než stovky
odborných studií.
Kontakt: alenartowicz@uni.opole.pl
Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (nar. 1980 v Bílovci) vystudoval historii na FPF Slezské univerzity v Opavě. V r. 2008 obhájil disertační práci o německých turistických
spolcích v českých zemích. V současné době působí jako odborný asistent na ÚHV
FPF SU v Opavě. Zabývá se kulturními a sociálními dějinami 19. a první poloviny
20. století, specializuje se na dějiny volného času. Externě vyučuje na Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity. Je autorem knih: Struktury opavského sportu 1850–1938
(Opava 2009), Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích (Brno
2009) a spoluautorem knihy Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií
a centrem (Opava 2011).
Kontakt: pelcm@centrum.cz

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (nar. 1948 v Ostravě) vystudoval obory historie a ruština na Univerzitě Palackého v Olomouci, studium zakončil roku 1971 a v roce
1989 byl na téže univerzitě habilitován. Profesorskou hodnost získal roku 2011. Přes
původní zaměření na moderní dějiny – zejména problematiku Slezska a česko-polských
vztahů, jej jeho působení v Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku v letech
1971–1989 přivedlo k tematice starších dějin slezského Poodří, především Těšínska
a přilehlých oblastí Moravy. Po změně režimu roku 1989 nastoupil jako vědecký pracovník do Slezského ústavu ČAAV (AV ČR), kde setrval i po inkorporování tohoto
pracoviště Slezským zemským muzeem a působí zde do posud (v letech 1991–2000
jako jeho ředitel). Od roku 1991pracuje též na Slezské univerzitě v Opavě, v současné
době jako její rektor. Jeho odborný záběr je široce rozkročen mezi problematikou starších slezských dějin a moderní historií česko-polských vztahů. Vedle toho se zabývá
i přípravou pramenných edic z období raného novověku. V rámci této tématiky publikoval desítky studií a odborných článků. K jeho pracím z poslední doby náleží mimo
jiné knihy Dějiny Slezska v datech či Těšínsko – země Koruny české/Ducatus Tessinensis – terra
Coronae Regni Bohemiae (společně s Irenou Korbelářovou).
Kontakt: rudolf.zacek@fpf.slu.cz

JUDr. Marek Starý, Ph.D. (nar. 1974) absolvoval magisterské i postgraduální
studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí jako odborný asistent
na Katedře právních dějin. Vedle toho je vedoucím Katedry práva a veřejné správy na
Vysoké škole finanční a správní. Odborně se zaměřuje zejména na zemské právo a organizační uspořádání veřejné moci v českém státě v období raného novověku. Zabývá
se též historií Frýdlantského vévodství a genealogií panovnických a šlechtických rodů.
K zmíněným tematickým okruhům publikoval několik desítek studií v různých periodikách, kolektivních monografiích a sbornících.
Kontakt: starym@prf.cuni.cz
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (nar. 1970 v Opavě) vystudoval teorii a dějiny
umění na FF Univerzity Palackého (zde 2000 PhDr., 2006 Ph.D.), od roku 1997 je odborným asistentem Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě. Zabývá
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