TÉMATICKÉ OKRUHY BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KPF
Vždy se jedná o širší tematické okruhy. Konkrétní zaměření a téma BP nebo DP je dohodnuto na
základě volby studenta a následné konzultace. Po dohodě s vyučujícím je možné zadat i témata
příbuzná k uvedeným v seznamu. Je žádoucí, aby student za vyučujícím přišel již s nějakou
představou o tématu a literatuře.
V níže uvedeném seznamu jsou pouze aktuální kmenoví zaměstnanci katedry. Student může
s výběrem tématu oslovit i externistu, je však třeba s tímto záměrem včas seznámit vedoucí
katedry.
Petr Bláha, Ph.D.
 Etika
 Filosofie dějin
 Filosofie výchovy
 Utopické myšlení ve filosofii
 Evropa jako filosofický problém
Ivana Havlínová, Ph.D.
BP:
 Konstruktivismus ve výchově k demokracii
 Klíčové kompetence a jejich rozvoj ve výuce společenských věd
DP:
 Kontroverzní politologická témata ve výuce, jejich kognitivní a axiologická dimenze
 Kontroverzní sociologická témata ve výuce a jejich hodnotová dimenze
doc. Jiří Hoblík, Ph.D.
 Zvláštní náboženské jevy přítomné v českém prostředí (hermetismus, zednářství,
swedenborgiáni, rosikruciánství)
 České pohanství (zvl. wicca, magie, absorpce keltských motivů)
 Náboženská scéna v severních Čechách (podle konkrétní lokality)
 Náboženský pacifismus (Chelčický, Tolstoj, Gándhí, M. L. King)
 Interpretace náboženské symboliky – antické, křesťanské, judaistické aj. (vymezené
tematicky, podle lokality apod.)
 Judaistické, popř. semitské momenty v české, popř. evropské kultuře (zvl. v díle Rabiho
 Löwa, Jiřího Langera, Vladislava Fukse, Viktora Fischla, Egona Hostovského, Lenky
Reinerové, Martina Bubera)
 Srovnání křesťanství a judaismu (v dílčím okruhu)
 Propria islámu (charakteristické představy a myšlenky, podle domluvy)
 Náboženské aspekty v díle J. R. R. Tolkiena
 Politická moc a náboženství (zvl. otázka tzv. odluky v ČR, potlačování náboženství za
komunistického režimu, Masaryk a náboženství)
 Ateismus, křesťanství a jejich vzájemné vztahy (zvl. v díle Ludwiga Feuerbacha, Milana
Machovce, Richarda Dawkinse)
 Mezináboženský dialog v ČR (Společnost křesťanů a Židů apod.)
 Funkce náboženství v současné české společnosti (vojenské, vězeňské a nemocniční
kaplanství; charita)




Soudobé náboženské osobnosti (např. kard. Tomášek, T. Halík, M. Balabán, K. Sidon, M.
a E. Tomášovi, Osho)
Filosofická víra u Karla Jasperse.

Jan Charvát, Ph.D.
 Politický extremismus
 Terorismus
 Rasismus
 Subkultury (politické)
 Český politický systém
U jednotlivých témat se lze zaměřit na struktury, politické strany, nebo subkulturní skupiny,
stejně tak i na komparaci, ať už v rámci jednoho státu, nebo mezinárodní.
Jakub Charvát, Ph.D.
BP:
 Analýza voleb do EP 2019 (optikou konceptu voleb druhého řádu/z hlediska politické
komunikace/ analýza volebních výsledků/ srovnání volebních pravidel a jejich důsledků
apod.).
 Český stranický systém po roce 1989 v teoretické perspektivě.
 Evropské volby 2019: stále ještě volby druhého řádu?
 Krajské volby 2020: analýza volebních kampaní ve vybraném kraji.
 Krajské volby 2020 jako volby druhého řádu (?)
 Politický skandál a česká politika: případová studie.
 Parlamentní volby 1946: poslední soutěživé volby?
 Postavení a funkce Senátu v českém politickém systému.
 Volby a komunistické Československo.
 Volby v období nedemokratických režimů ve střední Evropě.
DP:
 Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém?
 Internetové volby jako budoucnost demokracie?
 Krajská úroveň vládnutí v ČR.
 Maďarská demokracie na rozcestí: analýza ústavních a politických reforem Orbánovy
vlády.
 Politika volebních reforem v (země dle vlastního výběru).
 Spin doctoring jako forma propagandy v demokratických režimech.
 Strategické účinky FPTP: případová studie Spojeného království a Kanady/ země dle
vlastního výběru.
 Transformace politického stranictví v České republice od roku 2010.
 Ústavní inženýrství v rozdělených společnostech: případová studie.
 Zastoupení členských zemí a hodnota hlasu v evropských volbách 2019.
Jiří Chotaš, Ph.D.
BP:
 Machiavelli o ctnosti ve „Vladaři“ a v „Rozpravách“
 Hobbes a Locke o společenské smlouvě
 Cicero a Locke o zdůvodnění individuálních vlastnických práv
 Vztah „Druhé rozpravy“ a „Společenské smlouvy“ u Rousseaua






DP:









Locke a Rousseau o vztahu politiky a náboženství
Kant a Carnap o pojetí prostoru (znalost němčiny nutná)
Konečný nebo věčný mír u Kanta?
Princip užitečnosti u Benthama a jeho různé interpretace
Hegel a Marx o dialektice
Kant o syntetických soudech a priori
Kantova estetika
Kantova etika
Kantovo pojetí demokratického míru (znalost angličtiny nutná)
Vztah občanské společnosti a státu u Hegela (znalost němčiny nutná)
Kritika modernity u Leo Strausse (znalost angličtiny nutná)
Rawls o právu národů (znalost angličtiny nutná)
Walzer o teorii spravedlivé války (znalost angličtiny nutná)

prof. Jiří Kocian, CSc.
BP:
 Politický systém ČSR 1918-1938
 České politické strany do roku 1938
 Národnostní soužití v meziválečném Československu
 Problémy česko-slovenského vztahu v meziválečné éře
 Politický systém Národní fronty 1945-1948
 Národnostní otázka v Československu po roce 1945
 Volby v Československu 1946
 Nekomunistické strany a funkcionáři po roce 1948
 Politické procesy a represe 50. let
DP:
 Československý stát v letech 1918-1938
 Mnichov 1938 a Československo
 Druhá republika
 Protinacistický odboj a obnova Československa
 Obnova státu 1945-1948
 Únorový převrat v roce 1948
 Češi a Slováci po roce 1945
 Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech
Martin Kolář, Ph.D.
Okruhy obecně:
Dějiny umění, estetika, filosofie umění, gender, kulturní paměť, kulturní transfery a cirkulace,
literární teorie, pragmatizmus, neopragmatizmus, postokoloniální diskurz, teorie reprezentace
Konkrétní příklady:
 Pragmatické dimenze a definování uměleckého díla i estetického objektu.
Problematika pragmatizmu a neopragmatismu je v současné době jednou
z nejaktuálnějších estetických tématik. V různých praktických režimech, díky
pragmatismu, můžeme pracovat, jak s polyfunkčností jazyka, tak i s určování statutů











objektů. Východiskem našeho uvažování bude myšlení klasiků pragmatické filosofie
(John Dewey, William James, Erns Mach) a neopragmatismu (Richard Schusterman).
Nabízí se zde i srovnání s postupy gestaltteorie, fenomenologie, nebo spekultativního
realismu (a s ním souvisejících ontologií např. Graham Harmann a Timothy Morton,
Václav Janoščík).
Klíčová slova: pragmatizmus, neopragmatizmus, objekt, umělecké dílo
Somaestetika Richarda Schustermana.
Neopragmatická estetika Richarda Schustermana aktualizuje pojetí estetické zkušenosti
(John Dewey) a prožitku ve vztahu k tělesnosti. Tělo se zde stává prostorem „senzorickoestetického prožitku (aisthésis) a tvořivého sebe-formování“ (Schusterman). Tím se
otevírá velká řada témat (architektura, design, zkrášlování, plastické operace, tanec,
cvičení) a to nejenom z pohledu metodiky neopragamtizmu, ale i v souvislostech prožitku
a umění života (estetický prožitek, cítění, diskurs těla, praktické uplatnění). Vedle toho se
zde nabízí i možné komparace s dalšími přístupy (Alexander Baumgarten, John Dewey,
Jan Mukařovský atp.).
Klíčová slova: pragmatizmus, neopragamtizmus, tělesnost, prožitek, somaestetika
Obraz, reprezentace a ikonologický postulát dějin umění.
Problematika reprezentace u Georgese Didi-Hubermana a Louise Marina. Práce by měla
ukázat základní přístupy k reprezentaci u zmíněných autorů. Které vycházejí z chápání
reprezentace jakožto náhrady a clony a reagují tak na klasické ikonologické přístupy dějin
umění (př. Erwin Panofsky). Aktualizují také pohled na změnu teritorizace prostoru
obrazu (př. Aby Warburg) i metod.
Klíčová slova: ikonologie, obraz, reprezentace
Odolnost představivosti, souvislosti (meta)etiky a estetiky.
Téma práce bude zaměřena na fenomén odolnosti představivosti v souvislostech
s psychickou distancí (př. Edward Bullogh). Proto bude zkoumána spojitost recepce fikce
(př. Lubomír Doležel) a schémat imaginace (př. Kendall Walton, Tamar Gendler, Tereza
Hadravová).
Klíčová slova: distance, fikce, imaginace, odolnost představivosti
Kulturní paměť jakožto clona reprezentace místa v českém kontextu.
Výchozím úhlem pohledu bude vztah kulturní a osobní paměti (literatura např.: Maurice
Halbwachs, Marie-Claire Lavabr, Pierre Nora, Aleida a Jan Asman, Miroslav Hroch,
Radka Šustrová) v kontextu reprezentace „problematických“ míst paměti (př. Lety u
Písku, Lidice, Duchcovský viadukt).
Klíčová slova: clona, česká paměť, kulturní paměť, místo
Koloniální stereotypy Československa a Rakousko-Uherska v nahlížení kultury na
přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Cílem práce je definovat klišé v pohledu na kulturu a krajinu v dílech (např. Slovenska,
Podkarpatské Rusi či Bosny a Hercegnoviny) u českých umělců. Orientalismy (Homi
Bhabha, Edward W. Saïd) a fenomén např. tzv. Slovenského orientu z pohledu kulturních
cirkulací (Michal Werner, Michel Espagne, Xavier Galmiche), budeme zkoumat v tvorbě
Miloše Jiránka, Jaroslava Augusty a Emila Pacovského, či Joži Úprky, Ivana Olbrachta či
dalších autorů.
Klíčová slova: etnologie, folklor, krajina, orientalismus

Veronika Konrádová, Ph.D.
BP:
 Řecké uvažování o dobře vedeném životě
 Diskuse o původu politického společenství
 Antické modely nejlepšího politického uspořádání
 Počátky ústavní analýzy v antickém politickém myšlení
 Platónův projekt nejlepšího uspořádání polis
 Kritika a obhajoba demokracie v antice
 Politická a etická témata v řeckém dramatu
 Platónovo / Aristotelovo pojetí spravedlnosti
 Přátelství u Aristotela
 Platón a umění
DP:
 Aristotelova kritika Platónovy politické koncepce
 Rétorika a politika v Platónových dialozích
 Proměny pojetí spravedlnosti v řeckém myšlení
 Teoretická reflexe antické demokracie: příznivci a kritikové
 Duše u Platóna a Aristotela
 Mýtus a filosofie u Platóna
 Proměny řeckého pojetí božství
 Řecká filosofie a kultura z perspektivy F. Nietzscheho
Daniel Kroupa, Ph.D.
 Patočkova pojetí přirozeného světa
 Patočkova filosofie dějin
 Husserlova fenomenologie
 Neoklasická politická filosofie (Arendtová, Voegelin, Strauss)
 Filosofické předpoklady evropské integrace
 Česká politická scéna devadesátých let
 Politické ideologie
Pavel Maškarinec, Ph.D.
 Aplikace teorie koalic na celostátní úrovni nebo na sub-státní (kraje, obce) úrovni.
 Euroskepticismus a jeho aplikace na výzkum politických stran.
 Evropeizace politických stran nebo politických systémů.
 Analýza vzniku nových politických stran např. s použitím konceptů populismu,
výklenkových stran („niche“ parties), apod.
 Aplikace teorie stranických rodin na konkrétní politickou stranu.
 Analýza voleb: Analýza vybraných aspektů vstupů a výstupů volební soutěže.
 Politická participace žen (možná analýza na různých úrovních – lokální, krajské,
celostátní).
 Druhořadé volby (regionální, krajské, lokální) – různé země, různé úrovně vládnutí.
 Politické, stranické a volební systémy severských zemí: Vypsané téma je obecné.
Konkrétní téma si student vybere po konzultaci s vedoucím práce. Téma práce se zaměří
na monografické zpracování jedné politické strany, politické instituce (prezident, vláda,









parlament, apod.), jedněch voleb, určitého období ve vývoji stranicko-politického
systému, či jiný zajímavý aspekt v rámci daného národního stranického systému.
Volební geografie/voličské chování vybraného státu a jeho specifika.
Volební geografie/voličské chování vybraného substátního celku (města, kraje, apod.) a
jeho specifika.
Volební reformy v asijských zemích: příčiny, cíle, naplnění (exploratorní deskriptivní
srovnávací analýza nebo vybrané případové studie pokusů o změnu pravidel ve vybraných
zemích).
Aktuální varianty asijských nedemokratických režimů (systémová analýza): Cílem práce
je vytvoření případové studie některého současného nedemokratického režimu
v Asijském regionu. Student si vytkne operacionalizovatelnou hypotézu a téma zpracuje
za použití relevantních pramenů a literatury, především cizojazyčných.
Prostorová analýza voleb pomocí technik explorační prostorové analýzy dat (prostorová
autokorelace, prostorová regrese, prostorově vážená regrese) – pouze diplomové práce.

doc. Libor Měsíček, CSc.
BP:
 F. A. von Hayek a jeho význam pro rozvoj neoliberální ekonomie
 Milton Friedman a jeho rovnice výměny
 Keynesova teorie multiplikátorů
DP:
 Vybrané otázky teorie nezaměstnanosti
 Vybrané otázky teorie inflace
 Vybrané otázky teorie vztahů ekonomiky k zahraničí
 Vybrané otázky teorie hospodářského růstu
doc. Josef Moural, Ph.D.
BP:
 Pythagorejství
 Sofistika
 Démokritos
 Epikůros
 Chrýsippos
 Epiktétos
 Montaigne
 Francis Bacon
 Mersenne
 Gassendi
 Metoda u Descarta
 Pascal
 d'Alembert
 Reid
 Dějiny filosofie před Hegelovými.
 Twardowski a jeho žáci
 Natorp
 Brentanova „Psychologie z empirického stanoviska“





DP:










Masarykova „Konkrétná logika“
Masarykův Hume a Pascal
Fenomenologická metoda v „Karteziánských meditacích“ a „Krizi evropských věd“
Svět u Heideggera
Politická filosofie Karla Poppera.
Lakatos jako pokračovatel a kritik Poppera.
Transcendentální dedukce v „Kritice čistého rozumu“.
Kantova praktická filosofie.
Akademické skepse.
Pyrrhónská skepse.
Skepse u Huma.
Časovost u Husserla a Heideggera.
Filosofie vědy Thomase Kuhna

Jan Musil, Ph.D.
 České politické myšlení (zvl. filosofická reflexe národní a evropské identity).
 Proměny národa a nacionalizace české společnosti.
 Historie a ideologie rasismu, reflexe rasismu v české filosofii (u českých intelektuálů).
 Ozdravné vědecké programy, politizace a etatizace vědy ve 20. století (eugenika,
biotypologie, biopolitika, eubiotika etc.).
 Idea moderní univerzity, vzdělanostní společnost.

doc. Martin Nitsche, Ph.D.
 Smrtelnost jako filosofické téma.
 Tělesnost jako filosofické téma.
 Krajina (prostředí) jako filosofické téma.
 Politika a estetika.
 Filosofie umění (různá témata z dějin filosofie).
 Filosofie umění (různá témata systematicky: filosofické analýzy médií, kulturního
provozu, apod.).
 Koncepty času a prostoru v dějinách filosofie (konkrétní téma).
 Filosofie vnímání (různé přístupy – fenomenologický, kognitivně vědní, epistemický).
 Heidegger (konkrétní téma).
 Merleau-Ponty (konkrétní téma).
 Fink (konkrétní téma).
 Fenomenologie a sociologie (Schütz).
 Německá klasická filosofie (konkrétní téma - Schellingova pozdní filosofie, Hegel, ad.).
 Německá romantika ve filosofii, literatuře a výtvarném umění.
 Nietzsche (konkrétní téma).
 Husserl (konkrétní téma).
 Filosofie a poezie (možnost interpretovat dílo jednoho autora, jeden směr, apod.).
 Filosofie a výtvarné umění (možnost interpretovat dílo jednoho autora, jeden směr,
apod.).







Filosofie a dramatické umění (možnost interpretovat dílo jednoho autora, jeden směr,
apod.).
Filosofie a architektura (možnost interpretovat dílo jednoho autora, jeden směr, apod.).
Filosofie a psychologie: gestaltismus.
Filosofie a psychologie: problém empatie.
Feminismus ve filosofii (Butler).

doc. Lukáš Novotný, Dr.phil.
 Mezinárodní vztahy
o Iránský jaderný program.
o Globální bezpečnostní hrozby ve 21. století
o Chudoba jako globální problém světa.
o Islám ve vybrané zemi.
o Ženský sebevražedný terorismus.
o Reforma Organizace spojených národů.
o Přeshraniční spolupráce v České republice – analýza činnosti vybraného
euroregionu.
o Rakouská neutralita.
o Příčiny neúspěchu sjednocení Kypru.
 Evropská unie
o Evropský systém ochrany lidských práv.
o Postoj českých prezidentů k Evropské unii.
o Polsko a evropská politika.
o Působení vybrané evropské politické strany v Evropském parlamentu.
o Role vybrané instituce EU v evropské integraci.
o Konstruktivismus v evropské integraci.
o Euroskeptismus ve vybrané zemi (GB, Polsko atd.).
 Politická sociologie / politická komunikace
o Financování politických stran v ČR.
o Sociální sítě a jejich vliv na občanskou společnost.
o PR vybrané politické strany.
o Analýza kampaně vybrané politické strany ve vybraných volbách.
o Médium veřejné služby a jeho obsahové vymezení.
o Pravo-levá identifikace voličů ČR.
o Lobbing a zájmové skupiny : reflexe a jejich působení v demokracii.
o Domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev v České a Slovenské republice.
David Peroutka, Ph.D.
 Obecná etika - metaetika
 Přirozený zákon
 Komunitarismus
 Tomáš Akvinský
 Aristotelská metafyzika
 Analytická metafyzika
 Filosofie mysli
 Konkrétní téma dle domluvy se studentem.

Barbora Řebíková, Ph.D.
 Estetika
 Filosofie umění
 Současná anglo-saská estetika
 Vztah umění a poznání
Prokop Sousedík, Ph.D.
 Aristotelova logika
 Stoická logika
 Problematika vlastního jména (Russell x Kripke)
 L. Wittgenstein
 Problémy metodologie vědy
Martin Šimsa, Ph.D.
BP:
 Hermeneutika (estetická, kritická, normativní, transcendentální – Gadamer, Ricoeur,
Habermas, Apel, Eco, Rorty, Jauss, Iser; diskurzívní etika).
 Česká filosofie (Různé aspekty sporu o smysl českých dějin, problém pravdy, kritika
metafyziky, sekularizace a náboženství).
 Současná filosofie (Fenomenologie, hermeneutika, pragmatismus, filosofie jazyka,
kritický racionalismus, kritická teorie, teorie komunikace, moderna x postmoderna).
DP:
 České politické myšlení (teorie demokracie, lidská práva, kritika liberalismu, kritika
nacionalismu, ekologická etika).
 Deliberativní demokracie (podmínky deliberace, participace, legitimita, x liberalismus, x
komunitarismus, x republikanismus, spravedlnost, sekulární stát, kosmopolitní teorie –
Rawls, Habermas, Cohen, Ferrara, Talisse, Bohman, Elster, Benhabib, Estlund).
Jan Šmíd, Ph.D.
 Politické ideologie a jejich role ve společnosti
 Lidská práva
 Přirozené právo
 Právní pozitivismus
 Hartova právní filosofie
 Právo a morálka
 Rawlsova teorie spravedlnosti a její kritika
 Komunitarismus
 Konzervatismus
 Neokonzervatismus
 Liberalismus
 Teorie rovnosti (případně nerovnosti)
 Socialismus
 Všeobecný nepodmíněný základní příjem

Hynek Tippelt, Ph.D.
 Česká filosofie (student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem).
 Generativní antropologie René Girarda (role násilí ve společnosti, vztah násilí a
náboženství, obětní mechanismy, interpretace mýtů, pohádek nebo jiných literárních
děl).
 Novověká filosofie (student konkretizuje dle svého zájmu a dohody s učitelem).
 Psychoanalýza (vztah psychoanalýzy a filosofie, psychoanalýza filosofů, psychoanalýza
kultury, psychohistorie, atd.).
 Skepticismus (antický a novověký, jejich vztah, význam recepce skepticismu pro utváření
novověké filosofie).
 Současná filosofie (ekologické myšlení, změna paradigmatu, holismus).
Příklady témat:
 Spinoza a Freud.
 Význam skepse u Davida Huma.
 Koncept zrušení filosofie u Marxe.
 Nietzscheho kritika askeze.
 Filosofické zdroje díla Sigmunda Freuda.
 Carl Gustav Jung a jeho Sedm kázání mrtvým.
 Nesubstanční ontologie Egona Bondyho.
 Koncept nového paradigmatu v díle Fritjofa Capry.
 Problematika vyhoření jako součást tzv. syndromu pomocníka.

