Okruhy témat bakalářských prací Katedra historických věd
Dr. Altová
1) Evropská (i národní) témata z výše uvedených oborů viděná retrospektivně
(zpětný pohled z moderní doby do minulosti) např. objevování (dobový
význam) umělecké osobnosti (skupiny), díla, místa nebo problému či principu,
jevu nebo procesu, zobrazovací techniky nebo postupu např. z doby antiky,
středověku, renesance, baroka apod.
2) Evropská (i národní) témata z výše uvedených oborů z 19. a 20. století
(osobnosti, díla, místa, objevy, problémy, principy, procesy, jevy, techniky,
postupy, přístupy).
3) Obrazové prameny dějin umění a vizuální kultury:
Dr. Baloun
1) Kriminalizace Romů v českých zemích i na Slovensku ve 20. století
2) Obrazy "cikánů" v československé kriminologii a antropologii ve 20. století
3) Reprezentace ženské kriminality v populární kultuře českých zemí ve 20.
století
4) Proměny představ o "nápravě" a rehabilitaci zločinců v českých zemích i na
Slovensku ve 20. století
5) Československá eugenika a konstrukce "postižení" ve 20. století
6) Recepce lynčování a kritika rasismu v populární kultuře i politických a
expertních diskurzech v českých zemích ve 20. století
7) Vývoj kategorie "státní ne-/spolehlivosti" od první republiky do 50. let
8) Reprezentace potratů a ženské sexuality v populární kultuře i politických a
expertních diskurzech v českých zemích ve 20. století
9) Proměny vězeňství a trestání v českých zemích i na Slovensku ve 20. století
Doc. Čapská
1) Loď jako transkulturní prostor v raně novověkých cestopisech
2) Metoda kolektivní biografie (prosopografie) v dílech Petera Burka
3) Komparace institutu zbožných nadání v předmoderním muslimském a
křesťanském prostředí
4) Komodifikace minulosti na příkladu hraběte Františka Antonína Šporka
Dr. Himl
1) Svátky monarchie, svátky republiky. Proměna veřejných festivit v 18.-20.
století (na vybraném příkladu)

2) "Nádhera šlechty patří pracujícímu lidu". Prezentace památek "feudalismu"
po roce 1948
3) Proměna veřejné vizuality policie v 19. a 20. století
Dr. Hlaváček
Okruhy zájmu:
1) Dějiny vojenství,
2) Kolektivní paměť
3) Orální historie
4) Historická antropologie
5) Metody kvalitativního výzkumu
6) Dějiny každodennosti
7) Institucionální dějiny,
8) Digital humanities
Doc. Horský
1) Teorie a metodologie historických věd (zejména diskuse o současném
narativismu);
2) Proměny demografického chování a způsoby jeho kulturní reflexe;
3) Náboženské dějiny (zejména tematika českého evangelictví od raného
novověku do současnosti).
Dr. Houda
1) Československá oficiální a alternativní kulturní scéna v pozdním
socialismu (1968-1989)
2) Československá pozdně socialistická každodennost (mikrohistorická témata
dle výběru a domluvy)
3) Vyrovnávání se s komunistickou minulostí v českém prostoru po roce 1989
4) Československý disent – aktéři, myšlenkové proudy, debaty uvnitř disentu
atd.
5) Česká levice po roce 1989
Dr. Kalenda
1) Františkánský řád v Latinské Americe v koloniálním nebo moderním období
2) Studená válka v Latinské Americe včetně role Československa
3) Evangelikálové a politika v současné Latinské Americe

4) Židovské komunity v Latinské Americe z historické nebo antropologické
perspektivy
5) Ayahuascové kulty (např. Santo Daime) z historické nebo antropologické
perspektivy

Dr. Krátká
1) Devadesátá léta ve vzpomínkách pamětníků a pamětnic (podle zaměření
studujících bude dále zpřesněno na určitou profesní skupinu, region atd.).
2) „Socialistický manažer“. Každodennost, profesní i soukromý život vedoucích
pracovníků v období tzv. normalizace (70. a 80. léta).
3) Každodenní život žen v období státního socialismu.
4) Život na řece. Problematika nákladní říční dopravy v Českoslovnsku/České
republice.
5) Podnikové dějiny – sondy do historie některého z podniku v období tzv.
normalizace a transfomace (dle zájmu studujících a přístupu k materiálům, resp.
vhodným narátorům/narátorkám).
Dr. Marková
1) Vývoj a analýza procesů formování moderního státu a národu.
2) Formování národní identity a její role.
3) Dějiny SSSR a nástupnických států.
4) Postsocialistická transformace zemí bývalého východního bloku a její
sociální, politické, kulturní a další aspekty.
5) Language planning a language policy nástupnických států bývalého SSSR.
6) Totalitarismus a posttotalitní společnost, socialismus.
7) Národní identita a státní ideologie.
8) Současné dějiny států bývalého východního bloku.
9) Každodennost socialismu.
10) Kolektivní paměť a historické vědomí, komemorace a komemorační
praktiky
Prof. Matoušek
1) Evropský pravěk, s důrazem na české země; metody archeologického studia

2) Archeologické, resp. interdisciplinární studium vojenství 17. – 18. století
s důrazem na terénní studium bojišť, včetně ikonografických a kartografických
pramenů k válečným událostem
3) Sport, tělovýchova, rekreace v českých zemích v období
industrializace/modernizace
Doc. Mücke
1) Exil a emigrace z/do ČSR ve 20. století
2) Cestování a cestovního ruchu ve 20. a 21. století
3) Soudobé dějiny policejních složek.
Prof. Nešpor
1) České a evropské náboženské dějiny 18.-21. století.
2) Moderní česká kultura (19.-20. století): literatura, hudba, film, populární
kultura.
3) Dějiny společenských věd a věd o náboženství.
4) Smrt a pohřbívání v moderní české společnosti (19.-20. století).
Doc. Nodl
1) Středověké město
2) Christianizace a zbožnost středověké společnosti
3) Ritualy a ceremonie ve středověku
4) Marxistická historiografie
5) Formování se českého moderního dějepisectví (1880-1950)
Prof. Pešek
1) Středoevropská kultura 19. a 20. století
2) Středoevropská vzdělanost a věda 19. a 20. století
3) Dějiny Československa v mezinárodním srovnání
4) Dějiny Německa a Rakouska 20. století
Dr. Pražáková Seligová
1) Věková a pohlavní skladba zemřelých v 2. polovině 19. století ve vybrané
farnosti – ověření teze o nadúmrtnosti dívek a mladých žen z důvodu jejich
nižšího společenského statusu resp. sledování poklesu kojenecké úmrtnosti
(rozbor matrik zemřelých)
2) Nemanželské děti v 19. století a jejich sociální původ – sledování vývoje
podílu nemanželských dětí na celkovém počtu narozených ve vybrané farnosti v

19. století a rozbor jejich sociálního původu (povolání resp. sociální příslušnost
matky popř. otce, je-li uveden) ve vybraném desetiletí (rozbor matrik
narozených)
3) Vývoj sňatkového věku (při prvním sňatku) ve vybrané lokalitě v 19. století
ve vazbě na její hospodářský charakter a v porovnání s daty celostátními resp.
celozemskými (rozbor matrik oddaných)
Doc. Soukupová
1) Moderní a postmoderní město (komunikační příležitosti /např. slavnosti,
poutě, kulturní akce/), místa setkávání (kavárny, hospody, divadla), konflikty
(národnostní, sociální a náboženské), společenské komunity ve městě
(korporace, sousedské komunity apod.);
2) Mezietnické vztahy: mezi spoluprací a konfliktem, identita národnostních,
náboženských, sexuálních a jiných menšin;
3) Významné historické události ve vzpomínkách pamětníků (např. dětské
vzpomínky na protektorát Čechy a Morava, vzpomínky na události pražského
jara či na tzv. normalizaci);
4) Hodnotové orientace postmoderní české společnosti (vztah k národu, státu,
lokalitě, občanské zodpovědnosti, přírodě atd.);
5) Dějiny a osobnosti národopisu/etnografie/etnologie/antropologie; se
zvláštním akcentem na bílá místa;
6) Významné historické události a epochy v beletrii a karikatuře;
7) Specifické postavení žen, dětí a marginalizovaných skupin obyvatelstva
v jednotlivých historických obdobích moderních dějin.
Dr. Storchová
1) Dějiny cestování a cestopisné literatury (od středověku do současnosti)
2) Dějiny vědy a učenosti (od středověku do současnosti)
3) Historická antropologie a výzkum rituálů (od středověku do současnosti)
Dr. Suchý
1) Dějiny stavitelství
2) Severská vikinská kultura
3) Kultura středověkého Norska
Doc. Šalanda
1) Prvky každodennosti a stylu života v příslušných kulturních areálech
2) Povaha a motivace cestovatelství

3) Problematika turismu v kontextu historicko-sociologickém
4) Festivaly a festivity ve městě.
Doc. Štemberk
1) Dějiny cestovního ruchu ve vybraném regionu a časovém období
2) Dějiny podnikání ve vybraném regionu, oboru, případně je možné zaměření
na konkrétní podnik
3) Motorismus v českých zemích (např. autokluby, motoristické závody,
osobnosti, technický vývoj, přístup společnosti, atd.)
4) Železnice a železniční doprava
Dr. Tuček
1) Školství v českých zemích v 19. a na počátku 20. stol.
2) Nacionalismus v českých zemích v 19. a na počátku 20. stol.
3) Hospodářský vývoj v českých zemích v 19. a na počátku 20. stol.
4) „Paměť“ a politiky paměti
Prof. Vaněk
1) Ekologie a životní prostředí v českých zemích 1969-1989
2) Hudba a politka (1960-2000)
3) Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.
Doc. Vítek
1) Dějiny antického Řecka od 12. až 4. stol. př. n. l. (vývoj městských států,
každodenní život jedince, armáda, legislativa apod.)
2) Antické náboženství (rituál, bohové, mystéria, magie apod.)
3) Kosmologie a kosmogonie (mytické, teologické a filozofické způsoby
uspořádání světa v nejstarším Řecku)
Dr. Wohlmuth Markupová
1) Vybrané problémy aktérské zkušenosti z prostředí československého disentu
či nezávislých iniciativ
2) Aktérské prožívání tzv. velkých československých dějin (pražské jaro,
sametová revoluce ad.)
3) Vybrané problémy aktérské zkušenosti z prostředí výroby samizdatu v 70. a
80. letech 20. století

4) Vvybrané problémy aktérské zkušenosti z prostředí bytových seminářů v 70.
a 80. letech 20. století
Dr. Wohlmuth
1) Válečná turistika od 2. pol. 19. století do současnosti
2) Zkušenost pevnostní války a obléhání v 18. – 20. století, zvláště v kontextu
kulturně vyostřené diference vlastní/cizí
3) Zkušenost (povinné) vojenské služby v československém prostoru po roce
1945
4) Odpírání povinné vojenské služby v československém prostoru po roce 1945
5) Zkušenost českého historického vojenského re-enactmentu po roce 1989
6) Zkušenost českých profesionálních vojáků ze zahraničních misí po roce 1989
7) Současné pověsti (městské legendy), související s militární tematikou
Dr. Zaoral
1) Každodenní život ve středověku a jeho dílčí aspekty: město, venkov, klášter,
šlechtický dvůr
2) Ceny a mzdy, kupní síla a životní standard obyvatel v 15.–18. století na
výběrovém vzorku
3) Rozbor nálezů mincí ze zvoleného regionu a období
4) Dálkový obchod v Praze ve 14. století
5) Cesty a cestování ve středověku

