
Témata bakalářských prací 2017/2018
Vedoucí BP Téma BP Student - jméno Místo

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. 1 Firemní kultura, benefity a motivace ve firmě České dráhy, a.s. Gabriela Mačková Trutnov 

2 Moderní technologie v sociálním podnikání

3 Internet věcí a chytrá města

4 Otevřená data ve veřejné správě

5

Strategie zvyšování digitální gramotnosti se zaměřením na elektronizaci 

sociálních služeb 

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. 6 Vzdělávání zaměstnanců (Zaměstnanecké výhody) Eliška Kudláčková

7 Téma bude upřesněno Šárka Kotačková Salvová

8  Téma bude upřesněno Petra Čapková

9 Téma bude upřesněno Kateřina Rybenská

10 Kvalita života seniorů Jana Stříbrná Trutnov 

prof. PhDr. Vladimír Wolf 11 Spolkový život v obci v období.......                           

12 Správa obce XY v letech l945-2Ol7                        

13 Krkonošská výstava  Trutnov l949                            

14
Časopis Horské prameny Vrchlabí 1937/38   - l948/49                                   

Ing. Soňa Harasimová 15

Rozpočtový proces a analýza hospodaření ve vybrané obci (Čermná ve 

Slezsku
Kateřina Mikulenková

16
Financování školních sportovních klubů vybraných základních škol v Opavě Miroslav Kvapil

17 Analýza hospodaření a rozpočtový proces obce Velké Hoštice Petra Bašistová

18 Rozpočtový proces a analýza hospodaření v obci Bohuslavice Martina Sýkorová

19 Financování příspěvkové organizace (SAK Studénka) Anežka Sekaninová 

20 Financování kulturní příspěvkové organizace Blanka Dubcová

21 Řízení a financování neziskové organizace Veronika Jurašíková

22 Řízení a financování Sdružení měst a obcí

23 Řízení a financování dobrovolného svazku obcí

24 Řízení a financování mikroregionu

Mgr. Jarmila Lavičková 25 Problematika násilí na ženách Pavla Krchová

26 Vývoj náhradní rodinné péče Monika Vojtová

27 Dětská paliativní péče Marie Šedivá

28 Analýza činnosti Městské policie Tábor Miroslav Ryba



29 Zdravotní postižení v rodině, dopad dlouhodobé zátěže na pečující Ivana Šejstalová

30 Péče o seniory ve městě Tábor, Sezimovo Ústí a Plana nad Lužnicí Aneta Dunová

31 Dobrovolnictví v dobročinné organizaci

32 Sociálně právní ochrana dětí v Jihočeském kraji Jana Novotná

33 Bude upřesněno Aneta Krausová Trutnov 

34 Financování vybrané nestátní neziskové organizace Martina Vyhnánková

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. 35 Samostatná působnost vybrané obce

36 Pravomoci zastupitelstva vybrané obce

37 Exekuční řízení ve veřejné správě

38 Vzdělávání úředníků ve veřejné správě  

39 Kontrola ve veřejné správě

40 Vymáhání místních poplatků u vybrané obce

41 Právo na informace ve veřejné správě

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. 42 Bezdomovství

43 Chudoba
44 Sociální exkluze a sociální inkluze
45 Nezaměstnanost

46 Patologické hráčství

47 Prostituce

48 Hooligans a vandalismus

49 Squatting

50 Kriminalita

51 Výkon trestu odnětí svobody

52 Probace a mediace

53 Drogové závislosti (v prostředí rockových a tanečních klubů)

54 Sociální začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody

55 Problematika menšin a migrantů

56 Aktuální redefinice vybrané oblasti sociální politiky

57 Komunitní plánování

PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. 58
Možnosti zmírnění zátěže rodičů pečujících o dítě s mentálním postižením Miroslava Frejvaldová

59 Aktivity firem vůči zaměstnancům po odchodu do důchodu

60 Komunikace úřadu s občany

doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 61

Výzkum lokální identity na území Slezska - výzkumné a analytické práce 

(dotazníkový průzkum) ve vybrané lokalitě, vyhodnocení a identifikace 

příčin daného stavu



62

Výzkum osob postižených události, která změnila jejich schopnost 

soběstačnosti ve vybraném území včetně identifikace jejich požadavků na 

systém sociálně-zdravotní péče (4 práce pro různá města v ČR)

PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 63 Zajištění kvality sociálních služeb prostřednictvím standardů kvality

Pozn. dr. Piláta: Výše uvedené body jsou převážně témata, 

která je možno uchopit mnoha různými způsoby. Pro zpracování 

témat do bakalářské práce je nutné tato témata zúžit, zpřesnit, 

najít v nich nějaký sociální problém a zvolit metodu sběru dat a 

analýzy. Za důležité považuji o tomto zpřesňování a zaměření 

vést diskusi před vlastním zadáním kvalifikační práce. Zabrání se 

tím se mnoha neporozuměním. Studenti mohou pochopitelně 

přinést i vlastní téma. Konkrétní název a přesné zadání práce 

budou specifikovány společně se studentem na první 

individuální konzultaci.
64

Zajištění dostupnosti sociálních služeb na principech komunitního plánování

65 Programy zaměřené na integraci sociálně vyloučených osob

66 Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením

67

Sociální poradenství - postavení v systému soc. služeb, metody, teoretické 

ukotvení…

68 Sociálně vyloučené lokality

69
Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti 

(dopady komunitního plánování na síť sociálních služeb) 

70 Senioři jako skupina ovlivněná možnou sociální exkluzí

71
Nestátní neziskové organizace a jejich význam v systému sociálních služeb

72 Ženy bezdomovkyně

73 Význam supervize v pomáhajících profesích

74 Sociálně-psychologické důvody bezdomovectví

75 Zjišťování potřeb vybrané skupiny potřeb uživatelů sociálních služeb

76
Transformace pobytových sociálních služeb na příkladu vybraného zařízení


