specifiku tak, jak se promítla do oněch „alb amicorum“. Na závěr vystoupil Ondřej Jakubec
s příspěvkem ke konfesijnímu charakteru sepulkrálních památek raného novověku (na prvním místě „jeho“ epitafů) a výstižně jej označil jako problém s otevřeným koncem, když
konstatoval mj. obtížnost určení konfesní příslušnosti zadavatelů sepulkrálií na základě
jejich formy a provedení.
Jak již ze samotného textu této zprávy a z výčtu přednášejících a jejich referátů
vyplývá, dočkalo se každé téma vskutku specialisty nad míru povolaného. Rovněž diskuse
byla živá a přínosná, takže nyní se lze jen těšit na přislíbený publikační výstup zazněvších
příspěvků.
Jan Kilián
Konference Ženské téma ve výchově a vzdělávání, Plzeň, 12. – 3. června 2017
Ve dnech 12. – 13. 6. 2017 pořádala KHI FPE ZČU v Plzni konferenci Ženské téma ve
výchově a vzdělávání. Téma je součástí dlouhodobého výzkumného zaměření katedry historie směrem k dějinám regionálního školství, vedeného na Fakultě pedagogické ZČU.
Oba aspekty tématu jak gender dějiny, tak dějiny regionálního školství patří k předním
soudobým badatelským trendům a v jejich rámci se již uskutečnilo na katedře v nedávné
době několik úspěšných odborných konferencí a vyšlo několik monografií.
Studenti, pro které byla konference především plánována, započali první výzkumné kroky směrem k tématu konference v září 2016 v semináři dr. Morávkové. Nejúspěšnější z nich svůj výzkum rozšířili v LS 2016/2017 a následně prezentovali jeho výsledky
před reprezentativním auditoriem – významnými odborníky v rámci tématu, a to nejen
plzeňskými, jakými jsou např. PhDr. Karel Řeháček, PhDr. Dagmar Hudecová, Mgr. Petr
Hubka či Mgr. Jiří Hlobil, ale i ze spřátelených univerzit v Opavě, Hradci Králové, Brně,
zejména prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Účast přijali také odborníci z univerzity v polské Vratislavi a univerzity
v německém Bamberku, zejména Dr. Ryszard Gladkiewicz, předseda Česko-polské učené
společnosti či Mgr. Jadwiga Dunaj. Konference tak nabyla mezinárodního charakteru a těšila se velkému zájmu studentů bakalářského i magisterského programu. Pro studenty to
byla další užitečná příležitost proniknout do praxe moderního vědeckého výzkumu a interpretace jeho výsledků, k čemuž se je snaží katedra vést. Studentské příspěvky střídaly mistrovské lekce odborníků a ukázaly, že studentský výzkum může být nejen nástrojem výchovy a edukace budoucích badatelů, ale také cenným prvovýzkumem a cestou k získávání
významných pramenů. Z osobních pozůstalostí a pamětnických zdrojů vytěžili studenti
velmi zajímavý materiál. Přínosem bylo i to, že se jednalo o téma, kde byla prezentována
i problematika oborové didaktiky. Ta bývá zanedbávána na historickém vědeckém poli
a katedra historie FPE ZČU je jedním z několika pracovišť (katedry historie či společenských věd pedagogických fakult v Praze, Ostravě, Olomouci, Brně a Ústí nad Labem), kde
je hmatatelněji rozvíjena. Výstupem z konference bude monografie o problematice a dějinách ženského školství na přelomu 19 a 20. století, zejména na příkladu našeho regionu, jež
bude k tisku připravena koncem roku 2017. Na úspěšnou konferenci by katedra v budoucnu ráda navázala další etapou výzkumu, totiž tématikou ženské problematiky v dějinách
školství regionu v druhé polovině 20. století a plánovanou výstavou v rámci tématu.
Naděžda Morávková

108

