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AUTOGRAMIÁDA ŽIŽKOVY BIOGRAFIE PROBĚHNE NA UNIVERZITĚ 
 
Filozofická fakulta UJEP nabídne ve čtvrtek 12. března 2020 v 16:30 h. 
setkání s významným českým historikem prof. PhDr. Petrem Čornejem, 
DrSc., který promluví o své poslední knize. Ta na konci minulého roku 
vzbudila mimořádnou pozornost odborné i laické veřejnosti. Akce se 
uskuteční v prostoru Volného výběru Vědecké knihovny UJEP. 
 
Kniha Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, kterou psal autor 16 let, 
obsahuje komplexní pohled na stěžejní osobnost významné etapy českých dějin. 
Petr Čornej své dílo nejen představí, nýbrž podá i stručnou charakteristiku 
husitského vojevůdce a nabídne též průhled do jeho náboženského myšlení  
i cítění. Na závěr proběhne autogramiáda.  
 
„Osobnost husitského vojevůdce je zajímavá i svou vazbou na severozápadní 
Čechy. Žižkův hrad Kalich nad Třebušínem je v Českém středohoří 
nepřehlédnutelný. Pan prof. Čornej je velký znalec husitství a jeho vyprávění 
bude jistě stejně zajímavé jako obsáhlá kniha. Zváni jsou nejen studenti, ale 
 i široká veřejnost,“ uvádí prof. Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP. 
 
Petr Čornej je český historik zaměřující se na dějiny pozdního středověku, 
zejména na husitství, dějiny historiografie a výzkum dějinné paměti . Pracoval  
v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, přednášel na Filozofické fakultě 
UK, vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, učil na 
Literární akademii a do konce roku 2019 působil v Akademii věd ČR. Nyní 
přednáší na Husitské teologické fakultě UK. Je autorem dvou svazků Velkých 
dějin zemí Koruny české, dále šesti původních vědeckých knižních monografií ,  
a podílel se též na řadě populárně naučných publikací a středoškolských učebnic 
dějepisu. 
 
Přednáška je součástí Cyklu odborných přednášek, což znamená, že jde  
o celofakultní PVK (povinně volitelný kurz), který je zdarma přístupný široké 
veřejnosti. Probíhá každou středu v semestru od 15:00 h v přednáškové 
místnosti A 306 na FF UJEP – pokud není uvedeno jinak, jako v případě této 
přednášky. Seznam aktuálně plánovaných celofakultních PVK na letní semestr 
2019/2020 je k dispozici na webu fakulty. Cílem předmětu je zprostředkovat 
studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, 
aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné 
přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se  
k oboru. 
 
Více o knize na webových stránkách nakladatelství Paseka: 
https://www.paseka.cz/petr-cornej-jan-zizka-zivot-a-doba-husitskeho-
valecnika/produkt-4773/ 
 
Rozhovor s prof. Petrem Čornejem o knize, 2. 12. 2019, Novinky.cz: 
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/historik-petr-cornej-jan-zizka-byl-
polni-velitel-40305568 
 
Program celofakultních PVK FF UJEP: http://ff.ujep.cz/celofakultni-pvk 
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, monika.beranova@ujep.cz, 731 915 020 
 
Přílohy: Plakát s pozvánkou; přebal knihy Jan Žižka: Život a doba husitského 
válečníka  
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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