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CURRICULUM VITAE 
 

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. 
(* 28. dubna 1966) 

 
 
Kontaktní údaje:  
Adresa: Resslova 13, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon: 732 841 745 
Email: Michaela.Hruba@ujep.cz  
Pracoviště: Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem  
 
Vzdělání, zaměstnání: 
1980 – 1984 – gymnázium Žatec 
1984 – 1985 – učitelka dějepisu na 10. ZŠ v Mostě 
1985 – 1990 – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (PF, od roku 1991 PF UJEP) 
                     obor dějepis-český jazyk a literatura, studium završeno získáním titulu 
1990 – Mgr. (kvalifikační práce Odraz každodenního života lounských měšťanů rudolfínské 
doby ve světle inventářů pozůstalostí, pod vedením L. Bobkové) 
1991 – 1990, stáž na katedře historie PF UJEP 
1991 – 1993, asistentka na téže katedře  
1993 – dosud, odborná asistentka na téže katedře (2005-2006 katedra na Ústavu 
humanitních studií UJEP, od 2006 dosud katedra na FF UJEP) 
1993 – 2001, doktorské studium na Katedře pomocných věd historických a 
archivního studia na FF UK v Praze 
2001 – Ph.D., PhDr. 
(kvalifikační práce „Nedávej statku žádnému dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a 
agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, pod vedením Z. 
Hojdy) 
2002 – dosud, vedoucí katedry historie (postupně na PF, ÚHS a FF UJEP) 
2005 – 2006, ředitelka Ústavu humanitních studií UJEP 
2006 – 2011 děkanka FF UJEP 
2009 – habilitace na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny 
(kvalifikační práce Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních 
strategiích měšťanek na prahu novověku) 
2011 – dosud, proděkanka FF UJEP 
 
Aktuální členství ve vědeckých a správních radách  

 Rada Historického ústavu, v. v. i. (místopředsedkyně), od roku 2011 

 Rada ministra kultury České republiky pro vědu a výzkum (členka), od roku 
2008 

 Vědecká rada UJEP (členka), od roku 2005 

 Vědecká rada FF UJEP (členka), od roku 2006 

 Vědecká rada FF Univerzity Pardubice (členka), od roku 2007 

 Vědecká rada Národního památkového ústavu – ú.o.p. Ústí nad Labem 
(členka), od roku 2008 
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 Správní rada Imunologické společnosti s.r.o. (členka), od roku 2011 
Aktuální členství v redakčních radách 

 redakční rada Ústeckého sborníku historického (členka), od roku 2009  

 redakční rada Documenta pragensia (členka), od roku 2010 

 redakční rada Monumentorum custos (členka). Od roku 2009 
Aktuální členství v oborových radách 

 oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny (FF UJEP) 

 oborová rada DSP Antropologie, obor Antropologie (FHS UK Praha) 
Aktuální členství v profesních organizacích  

 Národní komitét historiků ČR (členka), od roku 2005  

 Výbor Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872 (členka), 
od roku 2001 

 
Vědecké projekty, výzkumné záměry  
MSM 134300002 Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný 
výzkum na PF - dílčí projekt Dokumentace a ochrana kulturního dědictví v severozápadních 
Čechách - venkovská sakrální architektura a drobné nemovité památky v krajině, 
spoluřešitelka (1999 – 2004)   
GAČR 408/01/0092 - Gotika v severních Čechách; spoluřešitelka (2001-2003) 
GAČR 404/04/0261 - Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních 
Čech, řešitelka (2004-2006) 
GAČR 404/09/0214 - Libri civitatis dokumentace a zpřístupňování městských knih 
v ČR I.,řešitelka (2009-2011) 
GAČR 404/04/0261 – Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních 
Čech, řešitelka, 2004–2006  
GAČR 404/09/0214 – Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR 
I., řešitelka, 2009–2011  
GAČR P 409/12/0546 – Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru 
česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), spoluřešitelka projektu, 
hlavní řešitel prof. Jan Royt (na FF UK), 2012–2014 
GAČR – 13-09254S – Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR 
II, spoluřešitelka projektu, hlavní řešitelka doc. Ebenová (FF UK), 2013-2015 
 
Rozvojové a další projekty:  
1999 
FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech (řešitelka) 
2000 
FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech II (řešitelka) 
2001 
FRVŠ Renesanční zámecké inventáře jako pramen ke kulturním dějinám (řešitelka) 
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I 
(řešitelka) 
2002 
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I 
(řešitelka) 
FRVŠ Měšťanské elity v královských městech severozápadních Čech I (řešitelka) 
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2002 - 2004  
RP MŠMT Podpora realizace odborného studia Kulturně historická regionalistka 
2006-2008 
MŠMT ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430 Inovace a rozvoj studijních programů na nově 
založené Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem; řešitelka 
2009–2012 

MŠMT OP - VK CZ.1.07/2.3.00/09.0168 A POTENTIA AD ACTUM Od možnosti ke 
skutečnosti, řešitelka  
2012– 2015 

MŠMT OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0285 Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, 
řešitelka  
2009 – 2012 
Cíl 3 – MMR 100011485 Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí; 
řešitelka  
2011 – 2014 
MŠMT VaVpI  - CZ.1.05/4.1.00/04.0141 Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura 
Filozofické fakulty UJEP; řešitelka  
 

Ocenění: 
2007 – Cena rektorky UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost  
2011 – Cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu  
 
 
 
 
V Ústí nad Labem 27. února 2014 
 

http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/projekty-eu/39-veda-vyzkum-projekty/projekty-eu/487-inovace-a-rozvoj-studijnich-programu-na-nove-zalozene-filozoficke-fakulte-ujep-v-usti-nad-labem
http://ff.ujep.cz/index.php/ff/menu-ff/projekty-eu/39-veda-vyzkum-projekty/projekty-eu/487-inovace-a-rozvoj-studijnich-programu-na-nove-zalozene-filozoficke-fakulte-ujep-v-usti-nad-labem

