Témata
pro diplomové, bakalářské a závěrečné práce
zadávané v akademickém roce 2015/2016
Jednotlivá témata prací jsou určena obecně, konkrétní zadání práce je nutno projednat
osobně s příslušným vedoucím práce. Pokud jsou témata společná pro závěrečné,
bakalářské a magisterské práce, pak se tyto práce budou lišit rozsahem i množstvím použité
a prostudované literatury.
Níže uvedená témata lze měnit podle dohody, studenti mohou přicházet s vlastními návrhy.
Vedoucí práce: Mgr. David Hampl, Ph.D.
Bakalářské i diplomové práce:
1. Turecko a jeho politický vývoj ve 20. a 21. stol.
2. Libyjský konflikt a jeho souvislosti.
3. Role NATO v současném světě.
4. Cesta k palestinskému státu.
5. Politické změny v arabském světě v 21. století.
V rámci předmětu mezinárodní vztahy a politologie se nabízí možnost zpracovat i jiná témata,
zaměřená na aktuální problémy z oblasti mezinárodní politiky nebo týkající se
vnitropolitického vývoje. Volbu zamýšleného tématu je nutno před podáním přihlášky včas
osobně zkonzultovat s vyučujícím.
Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.
Bakalářské, diplomové a závěrečné práce:
1) Témata z moderních českých dějin 19. a 20. století se zaměřením na nezpracované nebo
málo zpracované kapitoly z regionální historie. Práce by měla akcentovat i využitelnost
daného tématu ve vzdělávací praxi.
2) Dějiny školství v konkrétní obci, městě nebo regionu
Poznámka: Před podáním přihlášky je nutné zadání práce osobně projednat, zájemce by měl
přijít na tuto konzultaci s rámcovou předběžnou představou o vybraném tématu.
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Krákora
Bakalářské práce:
1. Vybrané téma z regionálních dějin
2. Významná regionální osobnost
3. Osobnost Milana Hodži a republikánská strana
4. Jiří Stříbrný a jeho role v politickém systému I. ČSR
5. Institut Národní fronty Čechů a Slováků v letech 1945–1948
6. Dějiny školství ve vybraném regionu
7. Ministři školství a školství ČSR v letech 1918–1939
8. Gustav Husák – proměny jeho role a postavení v rámci KSČ
9. Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v období I. ČSR
10. Proměny československého školství po roce 1948
Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
1. Vytvoření učební pomůcky a ověření její funkčnosti ve výuce.
2. Konstrukce didaktických her a ověření jejich funkčnosti ve výuce.
3. Akční výzkum v oblasti výuky občanské výchovy.

Vedoucí práce: Mgr. Dušan Špiner, PhD.
Bakalářské i diplomové práce:
1) Renesance etiky v současném období
2) Etická dimenze reklamy
3) Etika v procesu umírání - euthanasie jako etický problém
4) Smysl života v kontextu otázek života a smrti v etice dneška
5) Úloha školy ve výchově mládeže. Étos školy
6) Smysl a směr života, základní volba
7) Orientace na hodnoty spořádaného rodinného života
8) Hodnotová orientace na maximální využití volného času ve shodě s osobními zájmy
9) Hodnoty principálně etického jednání, opírající se o potřeby veřejnosti a svobody
10) Fenomén spravedlivosti jako problém etiky v současnosti
11) Využívání prosociální výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu
12) Manželství a rodina jako etické prostředí výchovného procesu
13) Pojetí duše v náboženských tradicích světa
14) Desatero – podstata společného základního étosu
15) Etický humanismus v Číně – Taoismus a Konfucius
16) Křesťanství v konfrontaci s revolucemi období moderny
17) Konfrontace islám – moderní svět
18) Věda a náboženství – od konfliktu k dialogu
Vedoucí práce: PhDr. Petr Zima, Ph.D.
Bakalářské a diplomové práce:
1) Pojetí společnosti u Platona.
2) Aristoteles jako politický myslitel.
3) Masaryk a náboženství.
4) Emanuel Rádl – osobnost a dílo.
5) Chápání člověka v díle C.G.Junga.
Další možná témata bakalářských a diplomových prací lze konzultovat s vyučujícím.

