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PhDr.	Stanislava	EXNEROVÁ	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Komunikace	mezi	katedrou	a	jejími	oborovými	
studenty	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Stanislava	Exnerová	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 analýzu	 komunikačních	 toků	
mezi	katedrou	a	 jejími	oborovými	studenty.	Autor	
vysvětlí	 potřebné	 základní	 pojmy,	 analyzuje	
konkrétní	situaci	a	navrhne	cesty	k	řešení	problémů.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Informační	přesycenost	jako	komunikační	bariéra	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Stanislava	Exnerová	

Stručná	anotace	tématu	 Autor	 analyzuje	 vliv	 informační	 přesycenosti	 na	
kvalitu	 komunikace.	 Vysvětlí	 základní	 pojmy	 a	
analyzuje	situaci	nutnosti	orientovat	se	v	množství	
„provozních“	 informací.	 Navrhne	 doporučení	 pro	
adresanty	 i	 adresáty	 pro	 efektivní	 zvládání	
komunikace.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	
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Téma	bc/mgr	práce	 Osobnostní	a	sociální	rozvoj	žáka	se	zaměřením	
na	téma	přátelství	

Obor	 Navazující	magisterské	studium	OV	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Stanislava	Exnerová	

Stručná	anotace	tématu	 Autor/ka	 vysvětlí	 tento	 druh	 vztahu,	 jeho	
předpoklady,	 charakteristiky,	 vývoj,	 funkce.	 Dále	
vybere	a	zdůvodní	výchovné	metody,	kterými	lze	co	
nejvhodněji	 a	 nejefektivněji	 podporovat	 přátelské	
pocity	a	vztahy	žáků.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Důvěryhodnost	jako	jedna	ze	sociálních	
kompetencí	učitele	

Obor	 Navazující	magisterské	studium	OV	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Stanislava	Exnerová	

Stručná	anotace	tématu	 Autor/ka	vysvětlí	termín	důvěryhodnost	a	zasadí	jej	
do	 širšího	 kontextu.	 Vysvětlí	 předpoklady	
důvěryhodnosti	dospělého	v	prostředí	školy.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	
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Doc.	PhDr.	Milan	EXNER.	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Aktantové	schéma	A.	J.	Greimase	a	jeho	aplikace	
na	konkrétní	literární	dílo	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Popis	Greimasovy	strukturální	sémantiky,	vyčlenění	
struktury	aktantů	a	její	teoretická	funkce.	Aplikace	
na	 literární	 dílo,	 nejlépe	 román,	 které	 projde	
konzultací	s	vedoucím	práce.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	přečíst	Greimasovu	Strukturální	
sémantiku	v	překladu	do	některého	ze	světových	
jazyků.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Symboly	v	básních	K.	H.	Máchy	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Izolování	 a	 systematizace	 symbolů	 v	 poezii	 K.	 H.	
Máchy	 podle	 metody	 dané	 monografiemi	
vedoucího	 bakalářské	 práce.	 Pokus	 o	 typologii	
Máchova	romantismu.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Znalost	němčiny,	schopnost	číst	Máchovy	básně	
psané	německy.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Xenofanés	a	jeho	kosmologický	model	

Obor	 FHV	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Student	 vyhodnotí	 Xenofanovu	 představu	 o	 celku	
bytí	za	pomoci	starořeckých	standardů	popisu,	zváží	
její	 závislost	 na	 předchůdcích	 filosofických	 i	
předfilosofických	 a	 představí	 Xenofanův	 model	
vesmíru	ve	schematickém	nákresu.		

Další	požadavky		 	
Žádné	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Darwin	a	lamarckismus	

Obor	 HU	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Student	 přečte	 knihy	 O	 vzniku	 druhů	 přírodním	
výběrem	 a	 O	 původu	 člověka,	 a	 za	 pomoci	
sekundární	literatury	vyhodnotí	ontologickou	pozici	
lamarckovy	hypotézy	o	přímé	dědičnosti	získaných	
vlastností	 v	 Darwinově	 teorii	 evoluce	 přírodním	
výběrem	 a	 zváží	 zejména	 společenské	 důsledky	
ztotožňování	biologických	a	kulturních	entit.		

Další	požadavky		 	
Žádné	
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Téma	bc/mgr	práce	 			Kosmologické	aspekty	Hésiodovy	Theogonie	

Obor	 FHV	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Historická	 situace	 Hésiodovy	 Theogonie	 a	 popis	
generačního	schématu	bohů,	Ílias	jako	předstupeň	
Hésiodovy	 kosmologie.	 Izolování	 a	 systematizace	
topografických	 figur,	 které	 vypovídají	 o	
představách,	 jak	 vypadal	 celek	 bytí	 (vesmír,	 svět),	
pokus	o	jeho	rekonstrukci	a	model.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Žádné	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Historický	význam	Anaximandra	

Obor	 FHV	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Historická	 situace	 anaximandrovských	 zlomků,	
návaznost	na	Thaléta,	Anaximandrova	ontologie	 a	
kosmologie,	jeho	zakladatelský	význam	pro	evoluční	
myšlení.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Žádné	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Poetika	Henryho	Fieldinga	vyjádřená	v	jeho	
beletrii	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Autor	 a	 vypravěč	 ve	 Fieldingově	 próze	 jako	
strukturální	 problém.	 Izolování	 poetologických	
pasáží	a	jejich	včlenění	do	historických	souvislostí	a	
dobových	poetik	a	estetik	literatury.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	komparace	klíčových	pasáží	překladu	
s	anglickým	originálem.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Světový	názor	žáků	posledního	ročníku	základní	
školy	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	Milan	EXNER,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Student	 vytvoří	 za	 pomoci	 vedoucího	 práce	
dotazník,	shromáždí	materiál	přibližně	od	50	žáků,	
vyhodnotí	ho	a	roztřídí	podle	základního	schématu	
věda	–	pseudověda	–	náboženská	víra.	Explicitně	se	
bude	zabývat	problémy	vzniku	života,	 jeho	smyslu	
života	a	smrtelnosti.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	pracovat	s	filosofickou	literaturou,	
znalost	evolučního	paradigmatu.	
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PaedDr.	ICLic.	Michal	PODZIMEK,	Ph.D.,	Th.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Antimonie	výchovy	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PaedDr.	ICLic.	Michal	Podzimek,	Th.D.,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	 teoretickou	analýzu	výchovně-
vzdělávacích	 otázek	 podle	 tzv.	 šesti	 antinomií	
výchovy	v	díle	Eugena	Finka.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nutná	je	znalost	základů	filosofické	antropologie	a	
filosofie	výchovy	a	znalost	prací	na	toto	téma	
alespoň	u	českých	teoretiků	–	Pelcová,		Pinc,	Sokol	
apod.			

	

Téma	bc/mgr	práce	 Vliv	Plotina	na	renesanční	novoplatonismus	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 PaedDr.	ICLic.	Michal	Podzimek,	Th.D.,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 nejprve	 na	 analýzu	 antického	
novoplatonismu	 a	 ukáže	 jeho	 vliv	 na	 evropský	
novoplatonismus	 v	 renesanci,	 především	 u	
Petrarky,	 Ficina,	 Pica	 apod.	 Výběr	 autorů	 bude	
upřesněn	podle	možností	 a	 jazykových	 schopností	
studenta.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nutná	je	znalost	základní	sekundární	literatury	
k	novoplatonismu	–	Hadot,	Kristeller,	Hankins.		
Vhodná	je	vyšší	úroveň	znalosti	anglického	jazyka.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Princip	schólé	v	moderní	škole	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PaedDr.	ICLic.	Michal	Podzimek,	Th.D.,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	nejdříve	zaměří	na	problematiku	moderní	
školy	jako	instituce	vychovávající	k	lidství	a	zároveň	
jako	 instituce	 vychovávající	 pro	 povolání.		
V	 praktické	 části	 práce	 provede	 diplomant	 reflexi	
nad	 zkušenostmi	 z	 vlastní	 pedagogické	 praxe,	
případně	 provede	 k	 tomuto	 tématu	 kvalitativní	
výzkum	v	rámci	své	pedagogické	praxe.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Absolvování	minimální	pedagogické	praxe	PR1	a	
PR2.	Vhodná	je	i	delší	pedagogická	praxe.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Organizace	výuky	občanské	výchovy		

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PaedDr.	ICLic.	Michal	Podzimek,	Th.D.,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Téma	svojí	 širokostí	nabízí	možnost	ukázat	možné	
varianty	 organizačních	 forem	 výuky	 OV	 v	 rámci	
třídně	hodinového	systému.	Zdůvodnění	zvolených	
variant	 organizačních	 forem	při	 výuce	OV	 student	
opře	 o	 prostudovanou	 psychodidaktickou	
literaturu.	 Součástí	 diplomové	 práce	 bude	
představení	ukázkového	projektu	variace.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Vhodná	je	učitelská	praxe	a	zkušenost	s	organizací	
výuky	na	ZŠ.	
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Ing.	Mgr.	Martin	Brabec.	PhD.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Putin	a	politický	systém	současného	Ruska	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Ing.	Mgr.	Martin	Brabec.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	rozbor	vlády	prezidenta	Putina	
v	 současném	 Rusku	 a	 analýzu	 politického	 režimu	
během	jeho	vlády.	Nejprve	se	rozebere	jeho	nástup	
k	moci	 a	 její	 upevnění.	 Poté	 se	přesune	k	 analýze	
jeho	vládnutí	se	zaměřením	na	podobu	politického	
režimu	 v	 době	 jeho	 vládnutí	 a	 jeho	 porovnání	
s	režimem	liberálně	demokratickým.	V	závěru	práce	
se	provede	komparace	a	zhodnocení	různých	analýz	
a	 výkladů	 Putinova	 vládnutí	 v	 rámci	 politického	
režimu	Ruska.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	práce	s	textem	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Islámský	stát:	vznik	a	působení	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Ing.	Mgr.	Martin	Brabec.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 vzniku	 a	 institucionální	
podoby	Islámského	státu.	Nejprve	ukáže	historicko-
sociální	a	politické	podmínky,	které	vedly	ke	vzniku	
Islámského	státu	a	dále	se	zaměří	na	rozbor	aktérů,	
kteří	 stáli	 za	 jeho	 vznikem.	 Poté	 se	 zaměří	 na	
fungování	 Islámského	 státu	 -	 jeho	 institucionální	
podobu	 i	 nábožensko-ideový	 základ.	 	 Cílem	 práce	
bude	 provést	 systematický	 a	 přehledný	 rozbor	
Islámského	 státu,	 komparaci	 různých	 přístupů	
k	jeho	výkladu	a	jejich	zhodnocení.			

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	práce	s	literaturou		
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Téma	bc/mgr	práce	 Tři	teorie	společenské	smlouvy	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 Ing.	Mgr.	Martin	Brabec.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 teorií	 společenské	
smlouvy	 u	 Hobbese,	 Locka	 a	 Rousseaua	 a	 jejich	
komparaci.	 V	 první	 části	 své	 práce	 student	
podrobně	 rozebere	 jednotlivé	 aspekty	 koncepce	
společenské	smlouvy	u	daného	autora	a	strukturu	
jeho	 argumentace.	 V	 druhé	 části	 se	 práce	 bude	
věnovat	porovnání	těchto	teorií	a	jejich	jednotlivých	
aspektů	 a	 v	 třetí	 části	 práci	 provede	 student	
zhodnocení	daných	teorií	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	práce	s	textem	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Neoliberální	myšlení	Miltona	Friedmana	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Ing.	Mgr.	Martin	Brabec.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	podrobný	rozbor	neoliberálních	
politicko-filosofických	 a	 sociálních	 názorů	
amerického	ekonoma		Miltona	Friedmana.	V	první	
části	se	podrobně	vyloží	jeho	myšlenky	a	argumenty	
ohledně	 základních	 politicko-filosofických	 a	
sociálních	 témat	 jako	 jsou	 práva,	 vlastnictví,	
svoboda,	 spravedlnost,	 rovnost	 a	 v	 druhé	 části	 se	
provede	jejich	podrobné	a	přehledný	rozbor	–	a	to	i	
ve	 srovnání	 s	 předními	 autory	 v	 	 rámci	 současné	
politické	 filosofie.	 V	 závěru	 práce	 se	 zhodnotí	
přesvědčivost	 a	 myšlenková	 konzistence	
Friedmanova	myšlení.				

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	práce	s	literaturou	
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PhDr.	Luďka	HRABÁKOVÁ,	Ph.D.	
	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Velikonoce	ve	Španělsku,	jejich	kulturní	a	sociální	
význam		

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Luďka	Hrabáková,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	obecně	zaměří	na	popis	a	antropologickou	
analýzu	oslavy	Velikonoc	v	Španělsku.	Změří	se	též	
na	 doprovodné	 jevy	 a	 artefakty	 spojené	 s	 tímto	
svátkem	a	provede	srovnání	s	průběhem	Velikonoc	
v	 ostatních	 španělsky	 mluvících	 zemích.	 Vystihne	
náboženský,	 kulturní	 a	 sociální	 význam	 tohoto	
svátku.						

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Základní	orientace	v	kulturní	historii	a	dějinách	
umění,	zejména	architektury.	Schopnost	četby	
s	porozuměním	v	anglickém	a	španělském	jazyce.	

	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Zvyky	a	tradice	španělských	Vánoc,	kulturní	a	
sociální	význam	tohoto	svátku	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Luďka	Hrabáková,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	popis	a	antropologickou	analýzu	
oslavy	 španělských	 Vánoc	 od	 24.	 prosince	 do	 6.	
ledna.	Budou	vymezeny	kulturní	kořeny,	průběh	a	
charakteristické	rysy	tohoto	svátku.	Práce	se	zaměří	
také	 na	 doprovodné	 jevy	 a	 provede	 srovnání	
průběhu	oslavy	tohoto	svátku	s	ostatními	španělsky	
mluvícími	zeměmi.	Vystihne	náboženský,	kulturní	a	
sociální	význam	tohoto	svátku.						

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	četby	s	porozuměním	ve	španělském	a	
anglickém	jazyce.	
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Téma	Bc./Mgr.	práce	 Vliv	japonské	kultury	na	evropskou	a	českou	
kulturu	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Luďka	Hrabáková,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	vymezí	základní	rysy	a	specifika	 japonské	
kultury	 a	 dále	 bude	 sledovat,	 jak	 se	 odrazily	
japonské	 duchovní	 proudy,	 výtvarné	 umění,	
odívání,	 umělecké	 řemeslo,	 životní	 styl	 a	 další	
projevy	 japonské	 kultury	 v	 Evropě	 a	 v	 českých	
zemích.						

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	četby	s	porozuměním	v	angličtině	

	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Josef	Hlávka	jako	architekt,	stavitel	a	mecenáš	a	
význam	jeho	osobnosti	pro	českou	kulturu	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Luďka	Hrabáková,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 charakteristiku	 a	 přínos	
osobnosti	 Josefa	 Hlávky,	 blíže	 popíše	 kulturní	 a	
politický	kontext	období	jeho	života	a	zaměří	se	na	
jeho	 aktivity	 zejména	 v	 oblasti	 architektury	 a	
stavebnictví.	 Důraz	 bude	 položen	 na	 jeho	
mecenášské	aktivity	v	oblasti	školství	a	vědy.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Základní	orientace	v	historii	a	kulturní	historii		
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PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	HEJNA,	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Hegelova	filosofie	práva	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	Hejna,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	výklad	Hegelovy	filosofie	práva,	
jeho	 pojetí	 vlastnictví	 a	 kontraktu,	 morality,	
mravnosti,	rodiny,	státu	a	občanské	společnosti.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Znalost	německého	jazyka	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Dav,	národ	a	sjednocená	Evropa	ve	filosofii	
Ortegy	y	Gasseta		

Obor	 Filosofie	humanitních	věd,	Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	Hejna,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 fenomén	 davového	 člověka	
v	 moderní	 době,	 jehož	 důsledkem	 je	 ohrožení	
liberální	 demokracie,	 ideu	 národa	 v	 díle	
španělského	filosofa	života	José	Ortegy	y	Gasseta	a	
jeho	pojetí	sjednocené	Evropy.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	
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Téma	bc/mgr	práce	 Základy	Popperova	kritického	racionalismu	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	Hejna,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Tématem	 práce	 bude	 nauka	 tzv.	 kritického	
racionalismu	 rakouského	 filosofa	 Karla	 Raimunda	
Poppera	 se	 zaměřením	 na	 jeho	 teorii	 vědeckého	
poznání	 v	 její	 rozdílnosti	 oproti	 nauce	 tzv.	
Vídeňského	kroužku.	

Další	požadavky		 Znalost	německého	jazyka	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Vysoké	školství	v	éře	neoliberalismu	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	Hejna,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 osvětlení	 procesů,	 které	
v	 poválečné	 době	 vedly	 k	 přeměně	 univerzit	 ze	
vzdělávacích	 institucí	 v	 Humboldtově	 smyslu	
v	 demoralizované	 organizace	 podřízené	
ekonomickým	zájmům,	 jejichž	hlavním	smyslem	je	
masová	 produkce	 absolventů,	 flexibilních	 pro	
pracovní	proces.		

Další	požadavky		 Znalost	německého	jazyka	

	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Problém	počátku	dějin	u	Jana	Patočky	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 PhDr.	RNDr.	MTh.	Dalibor	Hejna,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	rozbor	Patočkovy	filosofie	dějin	
s	 důrazem	 na	 problém	 jejich	 počátku.	 V	 této	
souvislosti	 budou	 diskutováni	 i	 myslitelé,	 kterými	
byl	 Patočka	 v	 této	 otázce	 ovlivněn	 (Husserl,	
Heidegger,	Arendtová).		

Další	požadavky		 Nejsou	vyžadovány	
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Mgr.	Vít	BARTOŠ,	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Kritika	civilizace	v	díle	Konrada	Lorenze	a	jeho	
následovníků	

Obor	 Humanitní	vědy	

Vedoucí	práce	 Mgr.	Vít	BARTOŠ,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 podstatu	 kritiky	 civilizačního	
procesu,	 jak	 ji	 formuloval	 etolog	 K.	 Lorenz	 a	 jeho	
žáci	

Další	požadavky		 Práce	se	zdroji	v	angličtině	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Hlubinná	a	mělká	ekologie	

Obor	 Humanitní	vědy	

Vedoucí	práce	 Mgr.	Vít	BARTOŠ,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 vysvětlení	 a	 porovnání	
základních	východisek	a	principů	hlubinné	a	mělké	
ekologie	 zejména	 s	 ohledem	 na	 systematickou	
koncepci	Arne	Naesse.	

	

Další	požadavky		 Nejsou	vyžadovány	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Věda	proti	náboženství	

Obor	 Humanitní	vědy	

Vedoucí	práce	 Mgr.	Vít	BARTOŠ,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 práce	se	z	historicko-filosofické	perspektivy	zaměří	
na	 klasický	 spor	 mezi	 kreacionismem	 a	
evolucionismem	moderní	 vědy;	metodologicky	 lze	
práci	postavit	na	zmapování	základní	argumentace	
proti	 antropocentrismu	 (teocentrismu),	 jak	
konkrétně	 historicky	 fungovala	 v	 19.	 a	 20.	 století.	
Práci	 je	 rovněž	 možno	 cílit	 na	 portrét	 konkrétní	
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velké	postavy,	která	v	debatě	figurovala	(např.	J.	B.	
Lamarck,	 G.	 Cuvier,	 Ch.	 Darwin,	 P.	 Teilhard	 de	
Chardin,	J.	Monod,	R.	Dawkins	…).	

Další	požadavky		 Práce	se	zdroji	v	angličtině	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Filosofické	problémy	umělé	inteligence	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 Mgr.	Vít	BARTOŠ,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 analýzu	 a	 porovnání	 principů,	
jimiž	 se	 řídí	 biologické	mysli	 a	mysli	 umělé	 (lidmi	
vytvořené);	 práce	 může	 rovněž	 směřovat	
k	 morálním	 problémům	 spjatých	 s	 potenciální	
možností	vytvoření	inteligence,	která	je	nadřazena	
lidské	(tzv.	problém	superinteligence).	

	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Práce	se	zdroji	v	angličtině	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Problémy	evoluční	epistemologie	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 Mgr.	Vít	BARTOŠ,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 práce	se	zaměří	na	filosoficko-biologická	východiska	
a	problémy	evolucionistické	teorie	poznání,	jak	byla	
původně	formulována	u	K.	R.	Poppera,	K.	Lorenze	a	
dalších	myslitelů.		

	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Práce	se	zdroji	v	angličtině	
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Doc.	PhDr.	David	VÁCLAVÍK,	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Současný	náboženský	fundamentalismus	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	David	VÁCLAVÍK.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 analýzu	 vzniku	 fenoménu	
náboženského	 fundamentalismu,	 a	 to	 především	
s	 ohledem	 na	 vliv	 některých	 konsekvencí	 procesu	
modernizace	 na	 její	 vznik	 (např.	 liberalizace,	
oddělení	 státu	 a	 náboženství,	 scientizace,	 apod.).	
Dále	 se	 bude	 práce	 věnovat	 stručnému	 přehledu	
hlavních	 proudů	 a	 představitelů	 náboženského	
fundamentalismu	 v	 tzv.	 abrahámovských	 tradicích	
(judaismus,	křesťanství,	islám).	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Kritika	konceptu	sekularizace	v	současných	
společenských	vědách	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	David	VÁCLAVÍK.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 nejprve	 na	 analýzu	 tzv.	
sekularizační	 teze	 tak,	 jak	 tato	 byla	 formulována	
v	sociálních	vědách	zejména	v	50.	až	70.	letech	20.	
století.	Součástí	analýzy	bude	i	stručný	rozbor	jejich	
nejznámnějších	 reprezentantů	 (Wilson,	 O’Dea,	
Berger)	a	jejich	vzájemné	porovnání.	V	druhé	části	
se	bude	práce	věnovat	kritice	tzv.	sekularizační	teze,	
a	 to	 především	 jejím	 východiskům,	 základním	
argumentům	a	v	neposlední	řadě	i	nejvýznamnějším	
představitelům	 (Davie,	 Casanova,	 Eisenstadt)	 a	
podobám	 (např.	 mnohočetné	 sekularizace,	
desekularizace,	deprivatizace	náboženství)	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce	
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Téma	bc/mgr	práce	 Pojetí	náboženství	v	díle	TGM	a	jeho	dopad	na	
českou	filosofii	náboženství	ve	20.	století	

Obor	 Filosofie	humanitiních	věd	

Vedoucí	práce	 Doc.	PhDr.	David	Václavík.	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 Masarykova	 pojetí	
náboženství	a	především	pak	na	diskurzivní	analýzu	
konceptu	 náboženství,	 s	 nímž	 je	 možné	 se	 v	 díle	
TGM	setkat.	Důraz	bude	dáván	nejen	na	to,	jakým	
způsobem	se	TGM	vyrovnává	pomocí	své	koncepce	
náboženství	 s	 „domácími“	 otázkami	 (např.	 smysl	
českých	 dějin),	 ale	 také	 na	 to,	 jak	 jeho	 koncepce	
náboženství	 koresponduje	 s	 dobovou	 světovou	
diskusí	 související	 zejména	 s	 rolí	 a	 postavení	
náboženství	v	moderní	společnosti.	V	druhé	časti	se	
práce	 bude	 věnovat	 reflexi	Masarykovy	 koncepce	
v	 dílech	 významných	 českých	 myslitelů	 ve	 20.	
století.	 Pozornost	 bude	 věnována	 zejména	 E.	
Rádlovi,	J.	L.	Hromádkovi	a	J.	B.	Kozákovi.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	 	
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MTh.	Václav	UMLAUF,	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Mediální	networking	a	postmoderní	mentalita	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	hledá	 souvislosti	mezi	 tzv.	 „Kritickou	 teorií“	
společnosti,	 popisem	 simulákra	 a	 hyperreality	 (J.	
Baudrillard),	 teorií	 postmoderny	 a	 světem	 tzv.	
„sociálních	médií“.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Postmoderní	společnost	z	filosofického	pohledu		

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 analyzuje	 dílo	 znalců	 postmoderního	 stylu	
života	 (Z.	 Bauman,	G.	 Lipovetsky.	W.	Welsch,	 J.-F.	
Lyotard	 aj.)	 vzhledem	 k	 různým	 sférám	 lidské	
činnosti.	 Hledá	 základy	 postmoderní	 racionality	 a	
nového	 náhledu	 světa,	 který	 se	 liší	 od	 předešlých	
epoch.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce	
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Téma	bc/mgr	práce	 Filosofie	občanské	společnosti	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 textů	Hany	Arendtové,	
Jana	Patočky	a	Václava	Havla.	Prozkoumá	fenomén	
„života	v	pravdě“	a	 filosofie	disentu	v	perspektivě	
péče	o	duši	a	dějinného	způsobu	života.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Současná	krize	demokracie	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Na	 různých	 fórech	 se	 mluví	 o	 "krizi	
demokracie",	 aniž	 by	 bylo	 jasné,	 jaké	 okruhy	
problémů	 a	 jaké	 výzvy	 tato	 krize	 zahrnuje.	
Mnohé	otázky	se	týkají	pojetí	osoby,	autority	a	
ztráty	vidění	společného	světa.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Alternativní	umění	mezi	dekadencí	a	
společenskou	kritikou		

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Film,	rap,	komiks,	počítačové	hry,	reality	show	atd.	
se	 staly	 z	 hlediska	 sémiotiky,	 psychoanalýzy,	
filosofie	atd.	důležitou	složkou	světa,	který	vytváří	či	
kritizují.	 Na	 příkladu	 vybraných	 filmů	 a	 žánrů	 je	
možné	 sledovat	 jak	 zvolená	 filosofická	 témata,	
dějinné	změny	v	myšlení	a	pohledů	na	svět.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Myšlení	v	krizové	době	u	vybraných	myslitelů	XX.	
století	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Filosofie	krize	ve	20.	století	pojednává	řada	autorů	
orientovaných	 fenomenologicky	 nebo	
hermeneuticky	(M.	Buber,	K.	Jaspers,	M.	Heidegger,	
J.	 Patočka,	 E.	 Jünger).	 	 Ze	 široké	 palety	 autorů	 je	
možné	 vybrat	 určitou	 skupinu	 a	 tu	 pojednat	 ve	
společenských	a		filosofických	souvislostech.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	nebo	
v	německém	jazyce.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Postmoderní	vize	společnosti		

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Postmoderní	styl	života	(Z.	Bauman,	G.	Lipovetsky.	
W.	 Welsch,	 J.-F.	 Lyotard	 aj.)	 je	 třeba	 analyzovat	
z	 hlediska	 postmoderní	 racionality	 a	 nového	
náhledu	světa,	který	se	liší	od	předešlých	epoch.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Identita	osoby	a	sociální	sítě	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Mediální	 manipulace	 a	 nové	 mediálních	 tendencí	
napojené	na	model	hyperreality	mají	zásadní	dopad	
na	 současný	 život.	Důležité	 je	vnímání	 světa	 skrze	
nová	 média	 u	 generace	 dospívající	 ve	 třetím	
tisíciletí	(tzv.	millenials,	generation	Y).	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	nebo	
v	německém	jazyce.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Krize	moderního	osvícenského	subjektu	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Současný	stav	demokracie	ukazuje,	že	pojetí	osoby	
jako	 svobodného	 subjektu	 definovaného	
v	osvícenství	a	vybaveného	schopností	nezávislého	
usuzování	se	dostalo	do	zásadní	krize.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	jazyce.	

	 	



	

TECHNICKÁ	UNIVERZITA	V	LIBERCI	|Studentská	1402/2	|461	17	Liberec	1	

Fakulta	přírodovědně-humanitní	a	pedagogická	|Voroněžská	1329/13|460	02	Liberec	2	

tel.:	+420	485	352	515|jmeno.prijmeni@tul.cz	|www.fp.tul.cz	|IČ:	467	47	885	|DIČ:	CZ	467	47	885	

Téma	bc/mgr	práce	 Filosofické	interpretace	dějinnosti	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Výzva	ke	smysluplnému	dějinnému	jednání	danému	
na	 základě	 kritického	 pochopení	 doby	 patří	
k	největším	lidským	výkonům,	které	dotyčné	osobě	
zajišťují	 lidsky	 možnou	 nesmrtelnost.	 Je	 možné	
projít	 filosofy,	 kterým	 se	 tento	 výkon	 ve	 větší	 či	
menší	míře	podařil.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány.	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Kantovo	pojetí	kosmopolis	a	věčného	míru	

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 drobných	 textů	
Immanuela	 Kanta,	 které	 zásadním	 způsobem	
poznamenaly	 politickou	 filosofii	 a	 humanismus	
osvícenství.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	v	anglickém	nebo	
v	německém	jazyce.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Smysl	českých	dějin	dnes		

Obor	 Filosofie	humanitních	věd	

Vedoucí	práce	 MTh.	Václav	Umlauf,	PhD.	

Stručná	anotace	tématu	 Generace	 historiků	 přes	 Palackého	 a	 Pekaře,	
humanistů	 jako	 Masaryk	 a	 Rádl,	 filosofů	 a	
spisovatelů	 jako	 Kundera,	 Havel	 či	 Kohák	
přemýšlely	 o	 smyslu	 českých	 dějin	 a	 formulovaly	
různé	podoby	tzv.	„české	otázky“.	Tento	pohled	je	
možné	porovnat	se	současnými	politickými	trendy	
v	české	společnosti.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány	
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PhDr.	Ondřej	LÁNSKÝ,	Ph.D.	
	

Téma	bc/mgr	práce	 Teorie	elity	vs.	pluralitní	teorie	demokracie	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Ondřej	Lánský,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	analýzu	teorie	elity	C.	Wrighta	
Millse	 v	 kontextu	 sociologie	 politiky.	 Studující	 ji	
zasadí	do	kontextu	příslušného	 směru	v	 sociálním	
myšlení	(tj.	na	pomezí	tzv.	teorie	elit	a	marxistické	
třídní	 analýzy)	 a	 porovná	 ji	 s	 pluralitní	 teorií	
demokracie	Roberta	A.	Dahla.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	(mj.	v	anglickém	
jazyce).	

	

Téma	bc/mgr	práce	 Různá	pojetí	modernity	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Ondřej	Lánský,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 rozbor	 vybraného	 klasického	
sociologického	 tématu	 (podle	 výběru	 studujícího),	
které	 souvisí	 s	 procesem	 modernity.	 Avšak	 tento	
rozbor	 studující	 obohatí	 o	 perspektivu	 analýzy	
vycházející	z	konceptu	tzv.	multiple	modernities.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Schopnost	porozumění	textu	(mj.	v	anglickém	
jazyce).	
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Téma	bc/mgr	práce	 Analýza	„porozumění	jinakosti“	ve	vybraných	
učebnicích	a	učebních	textech	pro	2.	stupeň	ZŠ	

s	důrazem	na	gender/etnicitu	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Ondřej	Lánský,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	 se	 zaměří	 na	 analýzu	 nejpoužívanějších	
učebnic	a	učebních	textů	pro	2.	stupeň	ZŠ,	v	nichž	
bude	 sledovat	 to,	 jakým	 způsobem	 se	 věnují	
problematice	kulturní	jinakosti,	sociálním	rozdílům,	
xenofobii	 či	 rasismu	 (vybrat	 jednu	 položku).	
Pozornost	 bude	 věnována	 za	 a)	 tomu	 s	 pomocí	
jakých	 pojmů	 a	 konceptů	 je	 jinakost	 (kulturní	 či	
sociální)	žákům	ZŠ	představována;	b)	tomu	s	pomocí	
jakých	 pojmů	 a	 konceptů	 je	 žákům	 ZŠ	
představováno	odstraňování	či	zmírňování	konfliktů	
vyplývajících	 z	 jinakosti	 v	 současné	 společnosti	 a	
konečně	 z	 c)	 jaké	nejčastější	didaktické	nástroje	a	
postupy	 jsou	 v	 učebnicích	 a	 učebních	 textech	 ve	
výše	uvedených	souvislostech	používány.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány.	
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Téma	bc/mgr	práce	 Dynamika	práce	v	soudobé	společnosti:	
digitalizace	a	svět	platforem	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Ondřej	Lánský,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Diplomová	práce	se	zaměří	na	odborné	a	didaktické	
zpracování	 tématu	 digitalizace	 práce	 v	 hodinách	
občanské	výchovy	na	základní	školách	(v	souvislosti	
s	RVP	Člověk	a	 svět	práce).	Studující	 se	 zaměří	na	
přípravu	výuky,	její	zkušební	realizaci	a	reflexi	této	
realizace.	 Nejdříve	 zpracuje	 odborné	 pozadí	
připravované	 výuky,	 ve	 kterém	 zohlední	 klíčové	
pojmy,	 teorie,	 příslušnou	 argumentaci	 a	 obecně	
východiska	 svého	 přístupu.	 Dalším	 úkolem	 bude	
transformace	 odborných	 témat	 do	 didakticky	
vhodné	 podoby	 pro	 vybraný	 stupeň	 ZŠ.	 Zkušební	
výuka	bude	konkrétně	sestávat	z	vyučovacího	bloku	
skládajícího	 se	 z	 několika	 lekcí,	 ve	 kterých	 budou	
tématizovány	 proměny	 trhu	 práce	 související	 s	
digitalizací	a	vývojem	technologií.		

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

Nejsou	vyžadovány.	
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PhDr.	Jana	JETMAROVÁ,	Ph.D.	
	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Etnické	a	národnostní	minority	v	ČR	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Jana	Jetmarová,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Na	 základě	 dostupné	 literatury	 studující	 seznámí	
s	historickým	vývojem	a	současnou	situací	vybrané	
národnostní	nebo	etnické	minority	na	území	České	
republiky.	 Pozornost	 bude	 věnovat	 jak	 případným	
strategiím	zachování		kulturní	či	etnické	svébytnosti	
skupiny,	 tak	 politikám,	 které	 vůči	 minoritám	
zaujímal	a	zaujímá	český	stát.						

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

	

	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Prekarizace	jako	současný	sociální	problém	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Jana	Jetmarová,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Studující	představí	problematiku	prekarizace	práce.	
Vymezí	 význam	 pojmu	 prekarizace	 a	 nastíní	 jeho	
historický	 vývoj	 a	 zakotvení	 v	 konkrétních	
ekonomických	 politikách.	 Bude	 si	 všímat	 jednak	
vlivu	 prekarizace	 práce	 na	 fungování	 sociálního	
systému,	jednak	jeho	dopadu	na	individuální	aktéry,	
vykonávající	 některou	 z	 forem	 prekérní	 práce.	
Rozebere	vztah	prekarizace	práce	a	genderu.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	
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Téma	Bc./Mgr.	práce	 Nacionalismus	jako	společenský	konstrukt	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Jana	Jetmarová,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Studující	 představí	 různé	 přístupy	 ke	 studiu	
nacionalismu	 (primordialismus	 vs.	
konstruktivismus,	 instrumentalismus,	
situacionismus).	 Na	 základě	 teorií	 Gellnera,	
Hobsbawma	a	Andersona	vymezí	konstruktivistické	
pojetí	 vzniku	 nacionalismu,	 nalezne	 konkrétní	
příklady	 historicky	 kontextuálně	 podmíněných	
nacionalismů.	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

	

	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Migrace	a	konstrukce	„jiného“	

Obor	 Humanitní	studia	

Vedoucí	práce	 PhDr.	Jana	Jetmarová,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Na	základě	výzkumného	šetření	ve	zvoleném	terénu	
studující	 zjistí,	 jakým	 způsobem	 je	 vnímána	 a	
konstruována	 představa	 jinakosti	 skupin,	
přicházejících	do	evropského	prostoru	v	rámci	tzv.	
migrační	krize.	Jakou	roli	hraje	osobní	zkušenost	vs.	
mediální	 konstrukce?	 Jak	 souvisí	 vytváření	
představy	„jiného“	s	politickými	ideologiemi?			

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	
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PhDr.	Lenka	VÁCLAVÍKOVÁ,	Ph.D.	
	

Téma	Bc./Mgr.	práce	 Vztah	vzdělanosti	a	trhu	práce	

Obor	 Občanská	výchova	pro	2.	stupeň	ZŠ	

Vedoucí	práce	 	PhDr.	Lenka	Václavíková,	Ph.D.	

Stručná	anotace	tématu	 Práce	se	zaměří	na	vztah	vzdělanosti	a	pracovního	
trhu,	jak	je	reflektovaný	v	sociologické	teorii	a	
výzkumech.	Studující	objasní	základní	vztahový	
rámec	a	rozebere	jednotlivé	faktory,	které	mají	na	
tento	vztah	vliv.	

	

Další	požadavky	(např.	jazyková	
vybavenost)	

	Práce	s	odbornou	literaturou	a	aktuálními	
sociologickými	výzkumy,	anglický	jazyk.	
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Další	informace:	
	

ü Mgr.	 Trčka	nebude	 v	 AR	 2017/2018	 z	 důvodu	 naplnění	 kapacity	 přijímat	 nové	
práce	

ü Dr.	Václavíková	bude	z	kapacitních	důvodů	přijímat	jen	mgr.	práce	

ü Vyučující	má	 právo	 upřednostnit	 vypsané	 téma	 před	 tématem,	 s	 nímž	 přijde	
student/studentka.	

ü Vyučující	má	 právo	 odmítnout	 téma,	 které	 nekoresponduje	 s	 jeho	 odborným	
profilem	

ü Vyučující	může	 přijímat	 vedení	 nových	 prací	 jen	 do	 výše	 stanovené	 kapacity	
(max.	10	závěrečných	prací)	

	


