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Milé studentky a milí studenti,

tato prezentace je určena především těm z Vás, které zajímají a baví dějiny i současné problémy zemí 
západní Evropy a evropské integrace a kteří přemýšlíte nad vhodným tématem své bakalářské nebo 
ročníkové práce. 

Nebo už máte téma vybrané, ale váháte, na koho z členů katedry evropských studií – s řadou z nás 
jste se během svého dosavadního studia možná ještě nestihli setkat – byste se nejlépe měli obrátit s 
žádostí o vedení práce.

Na následujících listech najdete od každého z nás přehled tematických okruhů, jimž se ve výuce a v 
naší výzkumné činnosti věnujeme, i už konkrétních témat, která bychom Vám pro nadcházející rok 
rádi navrhli. Samozřejmě to zdaleka není vyčerpávající seznam a s radostí se v rámci našich 
odborností ujmeme i Vašich vlastních témat a badatelských plánů!

Na spolupráci se těší a hodně elánu a zdaru ve studiu Vám přejí členové katedry evropských studií.   
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prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

Tematické okruhy

• právní a politický systém EU

• instituce EU

• Česká republika a země V4 v Evropské unii

Navržená témata

• chování ČR ve vybraných institucích Evropské unie

• soudní systém EU

• předběžné otázky směřující z ČR k Soudnímu dvoru EU

• žaloby Komise na ČR (nebo země V4) před Soudním dvorem EU

• česká koordinační struktura pro záležitosti EU

• české předsednictví v Radě EU 2022

• české předsednictví v Radě EU 2009

• vyjednávání evropské legislativy na úrovni EU

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/86184274


doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Tematické okruhy

• zahraniční a bezpečnostní politika EU a členských států

• malé státy v Evropské unii

• Česká republika v EU

• transatlantické vztahy

Témata pro ročníkové práce v AR 2022-23

• reakce EU či jejích členských států na ruskou invazi na Ukrajinu

• srovnání reakce na vybrané bezpečnostní hrozby v Evropě

• analýza reflexe omezení vyplývajících z velikosti země ve vybraných malých státech EU

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/21695614


Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Tematické okruhy

• kulturní politiky evropských zemí

• kulturní diplomacie evropských zemí

• diplomacie a její typy

• evropská integrace a kultura

• současná Francie

• česko-francouzské vztahy

Navržená témata

• kulturní agenda během českého předsednictví v Radě EU

• změny ve francouzské evropské politice během prvního mandátu E. Macrona

• nové nástroje veřejné diplomacie po pandemii Covid-19

• česko-francouzské vztahy v kontextu spolupráce v rámci předsednického Tria

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/47640990


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

Tematické okruhy

• dějiny Británie, politický systém Británie, politické strany, devoluce, regionální strany a 
regionální politické systémy v UK, dějiny a aktuální vývoj Skotska, Walesu a Severního Irska

• instituce EU, eurostrany

• historie EU

• regionální/národní/evropská identita

• regionalismus, nacionalismus v ZE

•

Navrhovaná témata

• předsednictví ČR v Radě EU 2009/2022

• role britského panovníka v politickém systému UK

• historický a institucionální vývoj evropské integrace

• vztahy EU-UK po brexitu

• menšinový nacionalismus v ZE (např. Katalánsko, Skotsko, Baskicko)

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/36429703


PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.

Tematické okruhy

• nejšířeji: sociální, kulturní i politické soudobé dějiny ZE (se zaměřením na Francii)

• různé formy přítomnosti minulosti v současnosti (historiografie, mediální reprezentace 
minulosti, politiky paměti, učebnice dějepisu, historické romány, filmy)

• vnímání/Reflexe západní Evropy v rámci komunistického Československa

• sekularizační procesy

• zpracovávání historických traumat

• kapitoly z dějin psychoterapie v ZE

Návrhy témat

• Macron a paměť alžírské války

• proměny historiografie alžírské války

• současné debaty ve Francii o IVG

• druhá světová válka a vývoj britské psychoterapie dětí

• druhý vatikánský koncil v československém tisku

• reprezentanti ČSSR v mezinárodních organizacích v období studené války (biografické sondy)

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/37140526


Mitchell Young, M.A., Ph.D.

Areas of Expertise

• Science diplomacy

• European external action on Global Challenges

• Higher Education and Research policies

Suggested Topics

• The EU's leadership on global challenges

• EU's role in negotiations on climate change (or substitute other global negotiations -
biodiversity, nuclear disarmament, etc.)

• The Czech interpretation and implementation of a science diplomacy agenda (this
could also be done for another EU country)

• Czech research (or higher education) policy in comparative perspective

• European research integration: challenges of building the European Research Area

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/40100776


Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Tematické okruhy

• moderní a soudobé dějiny Británie, politický systém Británie, politické strany, britská 
zahraniční politika

• (západo-) evropský kolonialismus, dekolonizace a postkoloniální problematika

• moderní a soudobé dějiny zemí ZE (vybraná témata)

• dějiny a současné problémy evropské integrace (vybraná témata)

Navržená témata pro ročníkové práce v ZS 22

• sociální/politické/ekonomické dopady pandemie Covid-19 na země ZE: případová či 
srovnávací studie

• srovnání mediální reprezentace vybraného (post-)koloniálního tématu v britském denním 
tisku

• vývoj a problémy britsko-amerických/indických/čínských vztahů v kontextu Brexitu

• ústavní role britské Sněmovny lordů

• vztahy evropských zemí s Tchaj-wanem – srovnávací studie    

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/26355138


Paul Bauer, Ph.D.

• Areas of Expertise

• European sociology

• European Modern History

• Suggested Topics

• Migration, Integration in European Societies

• Secularization and laicity

• Arts and Politics (performing and visual arts)

• Nature, Environment, Ecology in Modern Europe (Historical and Political Perspectives) 

Memory and Commemoration Policies

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/57593863


PhDr. Barbora Menclová

Tematické okruhy:

• soudobé dějiny Portugalska a Španělska, současný politický, ekonomický a kulturní vývoj 
Portugalska a Španělska

• evropský kolonialismus, dekolonizace a postkoloniální problematika se zaměřením na 
Portugalsko a lusofonní mimoevropské země

• studená válka, ČSSR a globální Jih

Navržená témata pro ročníkové práce v ZS 22

• současná zahraniční politika Španělska nebo Portugalska – vazby na jejich bývalé 
kolonie/globální Jih (např. současné vztahy Španělsko – Maroko nebo země hispánské 
Ameriky)

• portugalský kolonialismus v globálním kontextu (např. vztahy Port. s Angolou v současnosti i 
ve 20. století)

• ČSSR a jeho role v globální studené válce

• otázka gender v Portugalsku/Španělsku

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/16165327


PhDr. Martin Mejstřík

Tematické okruhy

• populismus a populistické strany v západní Evropě

Navržená témata

• případové studie zaměřující se na (nejen pravicové) politické strany v ZE: Liga, FdI a 
M5S v Itálii, Vox ve Španělsku, Národní sdružení ve Francii, LFI (Mélenchon) ve Francii 
(….)

• na těchto případech můžou studenti zkoumat jejich postoje k EU, válce, migraci, 
ekonomické situaci či je porovnávat navzájem

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/64628807


Mgr. Eliška Ullrichová

Tematické okruhy

• klimatická bezpečnost, klimatická diplomacie

• environmentální politika EU

• geopolitika a voda

• Francie v EU

Navržená témata

• role jednotlivých zemí ZE (případové studie) v environmentální politice EU/dílčích 
podoblastech environmentální politiky EU

• NATO jako hráč v klimatické bezpečnosti?

• environmentální dimenze v dříve "neenvironmentálních politikách" (zemědělství, 
rybolov, energetika) EU: vývoj/příčiny

https://ims.fsv.cuni.cz/contacts/people/79335963


Mgr. Jakub Šindelář
Tematické okruhy

• historie v audiovisuálních médiích (film, seriály, počítačové hry, YouTube, atd.)

• moderní a soudobé dějiny zemí ZE (vybraná témata)

• historie ve veřejném prostoru (Public History)

Navržená témata pro ročníkové práce v ZS 22 / LS 22

• první filmové zpracování irského hladomoru ve snímku "Black '47"

• koloniální a genderové násilí v koloniální Tansmánii 1825 ve snímku "The Nightingale" (2018)

• připomínání 100 let výročí od irského velikonočního povstání a republikánský absurdismus ve snímku "The Rubberbandits
Guide to 1916"

• rozbor Imperiální nostalgie, propagandy a reakce na video PrageU, "If You Live in Freedom, Thank the British Empire".

• konstrukce národní identity a problematičnosti německého patriotismu v hudebním videoklipu "Deutschland" skupiny 
Rammstein

• reprezentace tématu hrozby jaderné války v britském filmu (snímky "The War Game", "The Threads")

• paměti nacistické okupace a konce druhé světové války v Itálii v počítačové hře Venti Mesi (posledních 20 měsíců války v 
Miláně)

• Polanského film J'accuse a #MeToo ve Francii

• zastřelení Marka Duggana a následné nepokoje v Anglii 2011 - (pre)historie hnutí BlackLivesMatter ve Velké Británii

• význam a dopady teroristických útoků z let 2015/2016 na Francii

• protimonarchistické hnutí ve Velké Británii v souvislosti se změnou na trůně (kampaně "Make Elizabeth the last" a 
"#NotMyKing")

• skandál ohledně podmínek v domech s pečovatelskou službou (EHPAD) společnosti ORPEA ve Francii



Mgr. Vladimír Špína

Tematické okruhy

• moderní a soudobé dějiny Irska

• Severní Irsko od Troubles po současnost

• nacionalismus a národní paměť

Příklady navržených témat

• postavení katolické církve v moderním Irsku (skandály, vzdělávání, referenda o etických 
otázkách atd.)

• irská historie v irském vzdělávacím systému

• specifika irského politického systému

• severoirská politika a debaty o irském sjednocení v po-brexitovém světě

• národní mytologie: komemorace význačných událostí a jejich využití nacionalistickými 
stranami či sdruženími v západoevropských státech






