
Okruhy závěrečných prací pro studenty oboru Archivnictví a spisová služba 

(možno zadávat u doc. Sulitkové, dr. Veličky, dr. Raka a dr. Čtvrtníka) 

1) Správa feudálního velkostatku (výběr konkrétní lokality podle zájmu studenta a stavu 
dochovaných pramenů, časové zaměření podle výběru od raného novověku do poloviny 
19. století)  

2) Městská správa (výběr konkrétní lokality podle zájmu studenta a stavu dochovaných 
pramenů, časové zaměření podle výběru od pozdního středověku do poloviny 19. století)   

3) Okresní správa v rozpětí let 1848–1990 (výběr podle zájmu studenta a stavu dochovaných 
pramenů) 

4) Role České archivní školy v péči o městské archivy v Čechách 
5) Vzdělávání archivářů v ČSR (od 20. let do poloviny 20. století)  
6) Mezinárodní archivní rada v historické perspektivě a současném stavu 
7) Přístupnost archivních materiálů a její omezení (ČR a zahraniční praxe) 
8) Specializované archivy a jejich specifika 
9) Metody archivního hodnocení dokumentů a jejich výběru do archivu jako archiválie 
10) Správa osobních údajů v archiváliích a jejich ochrana 
11) Vývoj městských archivů na teritoriu severozápadních Čech a významné osobnosti 
12) Komunikační a poselské sítě vybraných měst raného novověku na základě register 

městské korespondence 
13) Analýza výhostných listů z fondu AM Louny, AM Chomutov 
14) Rozbor knih udělování měšťanského práva v Kadani v letech 1595–1895  
15) Zpracování archivní pomůcky pro vybraný fond 19. či 20. století z oblasti správy, 

samosprávy, spolkové činnosti, škol či osobních pozůstalostí; popř. vznik specializované 
archivní pomůcky 

16) Sbírky listin jako společenský fenomén 18.–20. století (osoby sběratelů, složení sbírek, 
jejich geneze a další osudy) 

17) Proměny užívání jazyka v úřední praxi od pozdního středověku do poloviny 19. století 
(čeština, němčina, latina); časový i teritoriální záběr dle preference studenta a pramenné 
základny 

18) Dějiny vybraných státních okresních archivů (1949 – 1960 – 2002) – s ohledem na 
celkový vývoj instituce, či v případě příznivé pramenné základny na vybrané problémy 
(např. vývoj spisové služby a skartačního řízení apod.) 

19) Soupis urbářů pro teritorium dnešního Ústeckého kraje 
20) Kroniky a zhodnocení jejich významu pro konkrétní lokalitu (výchozím obdobím je konec 

18. století), může jít i o kroniky církevní, školské apod.  
21) Vyprávěcí prameny severozápadních Čech do konce 18. století, rozbor vybraných 

památek (letopisy, kroniky, ego-dokumenty) 
22) Správa a písemnosti litoměřického biskupství (17.–20. století)  
23) Správa a písemnosti klášterů severozápadních Čech 
24) Spolky v době předbřeznové (aplikace v konkrétní lokalitě nebo porovnání působnosti 

spolků stejného zaměření na širším teritoriu) 
25) Spolky vzdělávací, školské a kulturní v historickém vývoji do druhé světové války 

(aplikace v konkrétní lokalitě nebo porovnání působnosti spolků stejného zaměření na 
širším teritoriu) 

26) Profesní spolky v historickém vývoji do druhé světové války (aplikace v konkrétní lokalitě 
nebo porovnání působnosti spolků stejného zaměření na širším teritoriu) 



27) Spolky sportovní a svépomocné (hasiči) v historickém vývoji do druhé světové války 
(aplikace v konkrétní lokalitě nebo porovnání působnosti spolků stejného zaměření na 
širším teritoriu) 

28) Spisová služba v různých institucích v historickém vývoji a současnosti (výběr podle 
zájmů studenta a stavu pramenných podkladů)  

29) Správa dokumentů a jejich archivace v soukromém sektoru (výběr podle zájmů studenta a 
stavu pramenných podkladů)  

30) Analýza spisové normy vybraného původce/skupiny původců s ohledem na reálnou praxi 
výkonu správy dokumentů 

31) Analýza výkonu správy dokumentů ve vybrané zahraniční zemi (Německo, Kanada, 
Francie, USA, Velká Británie, Rakousko apod.) 

 


