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Téma BP SES
1. Protektorát očima slovenského tisku; Slovensko očima protektorátního tisku. Komparace.
2. Rudé nebezpečí? KSČ ve světle policejních a četnických hlášení z let 1921 – 1938
3. Vítězný únor 1948 ve vybraném městě – mikrohistorická sonda Sudetoněmecké povstání
v září 1938
4. Velká hospodářská krize a její řešení v programech čs. politických stran
5. Vlastní téma

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

1. Propaganda
Formy propagandy, její role a podoby. Aplikace typologií propagandy, analýza zpracování,
vizualizace (film, politický plakát, mobilizační události, rituály).
2. Projevy ideologie v umění/architektuře nedemokratických režimů
Brutalismus, neoklasicismus, socialistický realismus, konstruktivismus, futurismus apod.
Design sociálního prostoru, estetické formy, funkce, proměny.
3. Digitální média a politika
Rámování politických akcí, protestů a jednání. Využití digitálních médií ve volebních
kampaních a v politických kauzách.
4. Totalitní a autoritativní režimy pre-moderního období
Starověké státy a despocie, středověké státy, náboženské státy a hnutí (starověký Egypt,
Sparta, Athény, Sicilské tyranidy, čínské císařství, Athény, Incká říše, Khmerské
království, Francie za Ludvíka XIV., heretická hnutí, Kalvínská Ženeva atd.)
5. Kriminální organizace a gangy z pohledu sociální antropologie
Hierarchie, struktura organizace, vnitřní řád, symbolika, role násilí, politický přesah, interní
mýtus apod.

Studentjméno

6. Projevy slezské vzájemnosti v rámci formálních a neformálních sportovních akcích
související s fenoménem fotbalových hooligans
Spolupráce a animosity mezi fotbalovými fanoušky se zamřením na hooligans klubů
českého, polského a německého Slezska (Baník Ostrava, Slezský FC Opava, FK Fotbal
Třinec, MFK Karviná, FK Český Těšín, GKS Katowice, Śląsk Wrocław, KS Ruch
Chorzów apod.)
7. Politická a sociální a protestní hnutí
Analýza protestních strategií některého z vybraných sociálních hnutí: Occupy Wall Street,
M15 – Indignados, Afroamerické hnutí za lidská práva – Black Panthers, Reclaim the
Streets, Anonymous atd.
8. Postmoderní kritické teorie
Aplikace vybraného konceptu postmoderního autora (Foucault, Derrida, Deleuze, Bataille,
Borges, Baudrillard, Kristeva atd.) na určitý fenomén.
9. Proměny a vývoj současné radikální levice
Analýze praxe (protesty, ozbrojená opozice, strategie povstání, Food not Bombs,
CrimethInc. apod.) nebo teorie (Žižek, Badiou, Newman, Laclau, Mouffe, Gordon,
Holloway) současné levice.
10. Feministická kritika politické moci
Aplikace vybraného konceptu (kritika patriarchální společnosti, politika a sexualita, queer
theory, sexualita a politika atd.) na současnou společnost nebo její vybraný segment či
praktiky.
11. Současné metodologické přístupy – metodologická revize
Výzkum zaměřený na současné metodologické trendy a vývoj v sociálních vědách, se
zaměřením na vědy politické - teorie komplexity, meta-metodologie, konstruktivismus,
QCA, proces tracing, experiment v politické vědě apod.

12. Vliv a role okultismu v sociálních a politických skupinách, spolcích a organizací první
Československé republiky nebo na undergroundové skupiny a organizace v
Československu v letech 1948-1989
13. Proměny religiozity v ČR a její vliv na politiku po roce 1989
14. Teologie osvobození a její vliv na guerillová hnutí Latinské Ameriky
15. „Vstříc utopii“ – sídlištní urbanismus 50. let a 60. let
Komparace sídlištní zástavby na území polského a českého Slezska z 50. a 60. let 20.
století.
16. Teorie a praxe guerillových a povstaleckých hnutí 20. století
17. Globalizace a neokolonialismus – případová studie vybraného regionu
prof. PhDr. Dušan
Janák, Ph.D.

1. Stávky a sociální protesty na Ostravsku (Táborsku, vjižních Čechách atd.) v letech 19451948
2. Sociální poměry dělníků na Ostravsku (Táborsku, v jižních Čechách atd.) v letech 19451948
3. Činnost Mimořádného lidového soudu v Opavě v letech 1945 –1948 ve světle denního
tisku

PhDr. Dušan Janák,
Ph.D.

1. Problém národa v české sociologii
2. Práce – dělnictvo a nezaměstnanost v reflexi českých sociologů mezi světovými válkami
3. Životní styl a kvalita života průmyslových dělníků v českých zemích 1938 - 1948

4. T. G. Masaryk jako téma české sociologie a filosofie
5. Sociální nerovnosti ve společnostech střední Evropy v zrcadle sociálních výzkumů
6. L. Gumplowitz jako středoevropský myslitel (nutná znalost němčiny)
7. Vybrané postavy z dějin sociálního myšlení v Polsku (nutná znalost polštiny)
8. Subkultury mládeže (empirický výzkum konkrétní subkultury)
9. Práce – dělnictvo a nezaměstnanost v reflexi českých sociologů po druhé světové válce
10. Bariéry ke vzdělávání
11. Vybrané postavy z dějin sociálního myšlení na Slovensku
12. Vybrané postavy z dějin sociálního myšlení v Rakousku (nutná znalost němčiny)
13. Václav Havel jako středoevropský sociální myslitel
14. Intelektuální migrace ve střední Evropě ve 20. století
15. Sociologický výzkum Brna z roku 1947 a jeho soudobé zpracování (potřeba práce v
Archivu m. Brna)
16. Vybrané postavy z dějin sociálního myšlení v Jugoslávii
17. Kvalita života v MSK
18. Rozvojový potenciál příhraničních oblastí
Mgr. Michal Kuděla

1. Krajské volby 2016. Analýza volebních kampaní.
2. Krajské volby 2016. Analýza volebních výsledků.
3. Prezidentské volby 2016 v Rakousku. Politika na rozcestí?
4. Deliberativní demokracie v ČR. Participativní rozpočtování v českých obcí.

5. Koalice a koaliční vládnutí v České republice.
6. Fenomén ANO 2011 a politický leadership.
7. Role předvolebních průzkumů v kampaních politických stran.
8. Primární volby v českých politických stranách
9. Politické strany jednoho tématu ve střední Evropě
10. Volební podvody v České republice
11. Kariérní dráhy politiků v ČR
12. Místní akční skupiny a jejich role při rozvoji venkova (případová studie)
PhDr. Jiří Sedláček

1. Pojem politické kultury v naší publicistice
2. Analýza titulků z hlediska jejich informační hodnoty (u vybraných periodik)
3. Manipulativní techniky v publicistice
4. Etické kodexy v politice
5. Etický kodex politika
6. Etické kodexy ve veřejné správě
7. Etické kodexy ve vybrané oblasti III (užší vymezení tématu po dohodě s vedoucím BP)
8. Etické kodexy ve vybrané oblasti IV (užší vymezení tématu po dohodě s vedoucím BP)
9. Téma navržené studentem a akceptované vedoucím práce

Mgr. et Mgr. Kateřina
Tvrdá, Ph.D

1. Polský boj proti organizovanému zločinu
2. Antidiskriminační politika v zemích V4: teorie a praxe
3. Srovnání integrace Romů v zemích V4
4. Vývoj judikatury při udělování azylu ve vybrané zemi střední Evropy
5. Místní referendum: prosazování zájmů na lokální úrovni (vybraný příklad)
6. Volné téma

Mgr. Lukáš Vomlela,
Ph.D.

1. Hnutí autonomie Slezska (Ruch autonomii Śląska)
2. Parlamentní volby v Rakousku v roce 2017
3. Režim Franja Tudjmana v Chorvatsku
4. Právo a Spravedlnost ve stranickém systému Polska
5. Volby starostů v komunálních systémech středoevropských zemí
6. Volné téma

