1) Lucemburské Čechy
- témata vztahující se k prostředí královského dvora i obecnějším reáliím s přesahy do
vedlejších korunních zemí
- např. slezská politika Václava IV., politika Václava IV. vůči Horní a Dolní Lužici; slezská
knížata na dvorech Lucemburků; postavení českých benediktinských klášterů v diecézní
správě doby předhusitské; dějiny vybraných církevních institucí v době předhusitské; aktivita
venkovských klášterů v předhusitské Praze; arcibiskupský dvůr v životě předhusitské Malé
Strany
2) středověká a raně novověká diplomatika
- panovnická, klášterní, městská - včetně výzkumu specializovaných aspektů jako např.
proměny jazykové komunikace ve středověku a raném novověku (volba, rozšíření latiny,
češtiny a němčiny v písemné komunikaci) v určité kanceláři, či na vybraném teritoriu;
komunikace měst a krále či královských úředníků od pozdního středověku do 17. století - dle
výběru mohou být města severozápadních Čech (Louny, Most aj.) či ze sousedních regionů
- kromě uvedeného dále např. konkrétní témata: písemná kultura oseckého kláštera ve
středověku; kancelář a písemnosti oseckého kláštera v 17. a 18. století; kancelář a písemnosti
litoměřického biskupství do konce 18. století; jazyky v kanceláři Jiřího z Poděbrad; proměny
městského úřadování v severozápadních Čechách na přelomu středověku a novověku
3) narativní prameny severozápadních Čech od 15. do 20. století
- letopisy, kroniky - městské, klášterní, farní, venkovské, obecní, školní; paměti,
egodokumenty
- analýza, popř. edice
- např. Mojšíšova kronika Loun (z 2. pol. 18. století), Kronika Martina Herklotze (Teplice, 2.
pol. 16. století), farní kroniky Mostecka v předmoderní době (16.-18. století), deníky Josefa
Janasche (SOkA Louny, AM Žatec, první čtvrtina 19. stol.), pokusy o sepsání dějin Litoměřic
v 18. století atd.
- biografie významných historiků spojených se severozápadními Čechami opřené o
egodokumenty (popř. spojené s edicí), např.: Wilhelm Wostry (AAV, korespondence aj.),
Ludwig Schlesinger (AHMP, 2 fascikly, včetně korespondence), Bořivoj Lůžek (SOkA
Louny) atd.
4) (pro studenty archivnictví kromě výše uvedených také) 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 - např. katalogu k
vybrané cenné části většího fondu (typicky k archivům měst, kde se mohou nacházet
například soubory výhostních listů a podobné materie vhodné ke katalogizaci)

