TEMATICKÉ OKRUHY BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Mgr. Martin Boček, Ph.D.
Vybrané problémy z dějin USA
Velká Británie jako námořní velmoc
Zahraniční vztahy habsburské monarchie a USA (1850−1914)
Velká evropská migrace do USA
Evropské menšiny v USA
Doprava z Rakousko-Uherska západním směrem
Německo jako námořní velmoc

Mgr. Eva Fischerová, Ph.D.
Česko-německé vztahy v 19. a 20. století (vztahy Čechů a Němců)
Vybrané problémy z dějin první světové války
Domácí a zahraniční odboj v první a druhé světové válce
Mezinárodní vztahy ve 20. století
Vybrané aspekty zahraniční politiky první Československé republiky

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Dějiny Japonska
Dějiny Dálného východu v 19. a 20. století
Dějiny mezinárodních vztahů v letech 1648–1945
Dějiny USA
Dějiny vědy a kultury

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
Téma z regionálních dějin od středověku po konec 19. století (politický vývoj, hospodářské a
sociální souvislosti, kulturní vazby atd.)
Česko-bavorské vztahy ve středověku a raném novověku (politický vývoj, kulturní transfer,
hraniční vývoj, populační souvislosti, obchod, dálkové komunikace aj.)
Náboženská a intelektuální peregrinace v raném novověku (cesty za vzděláním na zahraniční
univerzity, fenomén poutí, kavalírské cesty)
Komparativní studium měst a městské sítě v nejširším slova smyslu
Téma z dějin historiografie

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Dějiny Velké Británie ve 20. století – vnitřní i zahraniční politika
Dějiny Československa – vnitřní i zahraniční politika
Dějiny středoevropského vysokého školství
Mezinárodní vztahy ve 20. století
Meziválečná západní Evropa

Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D.
České dějiny v 19. století
Česká společnost v 19. století (české národní obrození, česko-německé vztahy)
Vztah českých zemí k habsburské monarchii v 19. století
Vybrané problémy z dějin habsburské monarchie
Dějiny střední Evropy v 18. a 19. století
Dějiny doby předbřeznové
Rakousko-německé vztahy v době předbřeznové
Dějiny Německého spolku (1815–1866)
Dějiny Německa v 19. a 20. století

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Ohlas balkánských válek v českém tisku (BP)
Reakce tisku v ČSR na průběh Pařížské mírové konference (BP)
Pozice českých zemí v ekonomice Rakousko-Uherska do první světové války (BP)
Vznik, vývoj a důsledky politiky "otevřených dveří" v Číně (DP)
Hlavní problémy zahraniční politiky Rakouska, 1850–1866 (DP)
Vztahy Velké Británie a Rakousko-Uherska před I. světovou válkou (1908–1914) (DP)
Mezinárodní postavení Japonska po I. světové válce (1919–1922) (DP)
Japonská invaze do Číny 1931 s vznik státu Mandžukuo (DP)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Ekonomické důsledky zámořských objevů
Evropa v době průmyslové revoluce
Zbrojní výroba mezi světovými válkami
Velká hospodářská krize
Hospodářský vývoj Československa mezi světovými válkami
Hospodářský vývoj Československa po druhé světové válce
Hospodářský vývoj Čínské lidové republiky (1949–1989)
Proměny japonské ekonomiky ve 20. století

Mgr. Martin Urban (pouze BP)
Dějiny environmentálního myšlení
Dějiny kultury a umění ve střední Evropě cca od roku 1600 do první světové války
Rakousko-Uhersko před první světovou válkou (vnitropolitické, sociální a kulturní dějiny,
poměr k okolním regionům, postavení v rámci koncertu velmocí)
České země v evropském kontextu do roku 1914

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Dějiny Britského impéria od 16. do 20. století
Spojené státy americké v 19. a ve 20. století
Dekolonizace
Evropské velmoci a expanze v zámoří v novověku

Dějiny Francouzského impéria v 19. a ve 20. století
Mezinárodní vztahy v meziválečném období
Dějiny Afriky v 19. a ve 20. století

