
Náměty témat závěrečných prací 2015 – L. Sulitková 
 
1  Městské archivy a archiváři v SZ Čechách 
 
2  Městské knihy středověku a raného novověku v českých zemích  (rozbory, 
komparatistika) 
 
3  Urbáře SZ Čech a sociální postavení poddaných ve středověku a raném novověku 
 
4  Privilegia měst SZ Čech ve středověku a raném novověku 
 
5  Ceny životních potřeb ve městech raného novověku 
 
6  Správa měst a obcí ve středověku a raném novověku (do konce 18. století) 
 
7  Akceptace „cizího“  ve městech středověku a raného novověku 
 
8  Městská inteligence a městské elity ve městech  raného novověku 
 
9  Sebeprezentace měšťanů středověku a raného novověku 
 
10  Korespondence měst ve středověku a raném novověku 
 
11 Nobilitovaní měšťané a jejich sociální postavení ve městech raného novověku 
 
12  Cla, mýta a komunikace  ve středověku a raném novověku 
 
13  Trhy a jarmarky ve městech SZ Čech ve středověku a raném novověku 
 
14  Kriminalita a trest ve světle městských knih raného novověku 
 
15  Městské finanční hospodářství a jeho sociální kontext ve středověku a raném 
novověku 
 

Další možné závěrečnépráce z fondů biskupství v Litoměřicích - Fara Úštěk (konec 
18. století – 50. léta 20. století); Fara Úštěk (1969-1986); Fara Loukovec; Fara 
Milešov – inventář fondu  a další podobně orientované práce 

Další možné závěrečné  práce z fondů Archivu Národního muzea - Fond Matice české 
(19. století); Osobnost V. V. Tomka; Zhodnocení pozůstalosti Anny 
Vavrouškové;  Sbírka patentů ze 17. století (daně, cla, mýta ad.); Pečeti vesnických 
rychet; Rodové kroniky z genealogické sbírky (kroniky pánů ze Švamberka, materiály 
k rodu Donínů ad.). 

 

 

 



Náměty závěrečných BP pro kombinované studium 

 

 

Průzkum efektivity systému spisové služby v různých veřejných institucích 

Průzkum efektivity systému spisové služby v podnikatelské sféře 

Průzkum efektivity předarchivní péče vykonávané vybranými archivy 

Vedení matrik v současnosti a v minulosti 

Vedení obecních a jiných kronik  (v současnosti i v minulosti), jejich využití jako 
historického pramene 

Správa měst a obcí ve středověku a raném novověku (do konce 18. století) 

Zájmová spolková činnost (zejména od 2. poloviny 19. století a v období 1. ČSR) 

 

 

 

 
 
 


