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ÚVOD
V pořadí již devatenáctý svazek sborníku katedry historie Pedagogické
fakulty Západočeské univerzity zahrnuje devět původních příspěvků. Jejich
autoři jsou většinou členové katedry historie a ve dvou případech také
spolupracovníci této katedry. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle jmen autorů
a vybaveny anglickým a německým resumé. Výjimku tvoří studie prof.
Schmida, která vzešla ze spolupráce naší katedry s Institutem bavorských dějin
mnichovské univerzity. Ta je ve sborníku v němčině s anglickým a českým
resumé.
Studie přínášejí výsledky současného výzkumu jejich autorů. Většina je
zaměřena na dějiny dvacátého století. Jde o dosud nepublikovaná temata z
historie západních Čech a rovněž o některé problémy světových dějin. Tyto
příspěvky vychází z archivních pramenů, literatury i soudobého tisku a vedle
nezbytné faktografie přinášejí rovněž analýzu vybraných problémů. Některé
studie jsou tentokrát věnovány také problematice didakticko – metodické. Jejich
autoři vycházejí z dlouhodobějších didaktických výzkumů.
Nesporným přínosem je příspěvek prof. A. Schmida v němčině
věnovaný významné otázce českých dějin. Prof. Dr. Alois Schmid působí na
Institutu bavorských dějin univerzity v Mnichově jako vedoucí jedné z kateder
dějin. Specializuje se na dějiny Bavorska. Byl zvolen předsedou Komise
bavorských dějin při Bavorské akademii věd.
Závěrem vyjadřujeme poděkování našemu sponzorovi panu Martinu
Krejčímu, majiteli firmy Elektro Krejcar, bez jehož velkorysé podpory by
sborník nevyšel. Děkujeme rovněž oběma recenzentům – profesoru Zdeňku
Mackovi z Univerzity v Hradci Králové a doktoru Ladislavu Voldřichovi z
Pedagogické centra v Plzni. Jejich připomínky kvalitě sborníku nesporně
prospěly.
Věříme, že i tento náš sborník vzbudí zájem odborných kruhů i
veřejnosti a že svým rozmanitým obsahem zaujme rovněž učitele a studenty.
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