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1. Adopce homosexuálními páry – ano či ne? 

předměty: etika 

Anotace: Cílem práce je zjistit, jaké jsou rozdíly v názoru na možné uzákonění 

homosexuálního rodičovství v naší společnosti ve vztahu k pohlaví a věku. Následně 

pak na zjištění rozdílnosti tolerance společnosti vůči registrovanému partnerství a 

homosexuálnímu rodičovství. 

 

2. Legálnost versus legitimnost trestu smrti 

předměty: etika 

Anotace: Cílem práce je krátce pojednat o historii trestu smrti v České (respektive 

Československé) republice a dalších zemích. Analyzovat současnou situaci a názory na 

legalitu a legitimitu trestu smrti. Značná část práce by měla být věnována morální 

otázce trestu smrti.  

 

3. Legálnost versus legitimnost eutanazie 

předměty: etika 

Anotace: Cílem práce je pojednat o legálnosti eutanázie. Zvážit argumenty pro a proti. 

Pojednat o současné situaci a zároveň vyjádřit vlastní názor na danou problematiku. 

Značná část práce by měla být věnována morální otázce eutanazie. 

 

4. Migrace jako konstanta našich dějin  

předměty: sociologie 

Anotace: Pokus o reflektování trendu migrace s ohledem na minulost, přítomnost i 

budoucnost. Cílem práce je postihnout trend migrace s ohledem na novodobé 

československé dějiny. Konfrontovat minulost se současnou situací a zvážit, zda je 

migrace přirozenou součástí našich dějin. 

 

5. Extremismus jako problém společnosti  

předměty: sociologie 

Anotace: Cílem práce je analyzovat současné extremistické skupiny existující v České 

republice. Zhodnotit dopady extremistických projevů na názory společnosti. Část 

práce by měla být věnována případné existenci extremistických skupin a hnutí v 

Litovli a okolí (sociologický výzkum). 

V rámci rozsahu sociologického výzkumu je nutné pracovat pouze s omezeným 

počtem respondentů a neodvozovat obecné závěry 

 

6. Gender (pohlaví) a jeho význam v současné společnosti 

předměty: sociologie 



Anotace: Cílem práce je analyzovat současné stírání rozdílů v dělení rolí na základě 

pohlaví. S odkazem na minulost pojednat o současné krizi mužství a ženství.  

 

7. Znalost historie u různých generací občanů města Litovle – sociologický výzkum 

předměty: sociologie 

Anotace: Cílem práce je prostřednictvím sociologického výzkumu poukázat na znalost 

historie u různých generací občanů města Litovle a okolí. Je možné provést 

sociologický výzkum v rámci vlastní rodiny nebo naopak široké veřejnosti.  

V rámci rozsahu sociologického výzkumu je nutné pracovat pouze s omezeným 

počtem respondentů a neodvozovat obecné závěry. 

 

8. Soužití minorit a majorit v Litovli a okolí – sociologický výzkum 

předměty: sociologie 

Anotace: Cílem práce je reflektovat současnou situaci v Litovli a okolí s ohledem na 

soužití majorit (většinové společnosti) a minorit (menšin). Analyzovat problémy 

spojené s tímto soužitím a případně navrhnout možnosti řešení. 

V rámci rozsahu sociologického výzkumu je nutné pracovat pouze s omezeným 

počtem respondentů a neodvozovat obecné závěry. 

 

9. Islám a jeho reflexe v české společnosti – sociologický výzkum 

předměty: sociologie 

Anotace: Cílem práce je představit islám jako náboženství, tedy krátce pojednat o 

jeho učení a základních pilířích (možná krátká konfrontace s křesťanstvím).  Většina 

práce by měla být zacílená na zkoumání toho, jak česká společnost islám vnímá, 

případně jaké má povědomí o tom, co to znamená být muslimem. Zároveň by měla 

práce reflektovat současné názory společnosti na šíření islámu.  

V rámci rozsahu sociologického výzkumu je nutné pracovat pouze s omezeným 

počtem respondentů a neodvozovat obecné závěry 

 

10. Vzdělanost a kultura v období vlády Karla IV.  

předměty: SV 

Anotace: Cílem práce je představit Karla IV. jako komplexní osobnost se zvláštním 

zřetelem na dopady v oblasti vzdělanosti a kultury. Představené poznatky by měli 

sloužit k vytvoření reálné představy o době vlády Karla IV. Práce by měla pracovat s 

přesahem do současnosti. 

 

11. Kde je začátek duševního života 

předměty: psychologie 

Předvědecká etapa vývoje psychologie 

 

  



12. Obory psychologie a jejich praktické využití  

předměty: psychologie 

Teorie převedená do praxe u vybraného psychologického oboru 

 

13. Psychologie jako věda o chování 

předměty: psychologie 

Konfrontace behaviorální, psychoanalytické a humanistické psychologie 

 

14. Pohled na vlastnosti osobnosti jako “Triádu základních vlastností“  

předměty: psychologie 

Srovnání dvou vědeckých teorií o vlastnostech osobnosti – „Triáda a Big five“ 

 

15. Sociální deviace a moderní společnost 

předměty: psychologie 

Výčet sociálních deviací se zaměřením na prevenci a statistiku 

 

16. Historické kořeny práva  

předměty: právo 

Historické pojednání o čtyřech základních filozoficko-náboženských kořenech práva 

 

17. Humanisticko – renesanční pojetí člověka a společnosti s přesahem do práva 

předměty: právo 

Zmapování v historicko-filozofickém kontextu nejdynamičtější etapy vývoje právních 

norem 

 

18. Právo a právní řád z pohledu jednotlivce 

předměty: právo 

Práva člověka, občana,Evropana.., lidská práva v dějinném vývoji 

 

19. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost 

předměty: právo 

Druhy odpovědnosti člověka z hlediska právních, společenských a etických norem 

 

20. Lidská práva jsou podstatným znakem materiálního právního státu 

předměty: právo 

Lidská práva v dějinách české ústavnosti od 1848 do současnosti 

 


