
JMÉNO HLAVNÍHO ŘEŠITELE NÁZEV PROJEKTU 

MURÁR Tomáš Vojtěch Birnbaum a jeho škola. Výzkum počátků českých moderních dějin a teorie umění 20. století.  

DOSTÁL Václav Filosofická reflexe víry jako nenáboženského fenoménu: Karl Jaspers a Ladislav Hejdánek 

STEJSKALOVÁ Šárka The tree property and the continuum hypothesis 

KŘÍŽKOVSKÝ Matyáš Jaderná energetika, sekuritizace a moderní politické myšlení.  

DRCMÁNKOVÁ Karolína Metodologický naturalismus v antropologickém výzkumu  

ZACH Martin Principy naturalizace filosofie vědy 

EXNEROVÁ Helena 
Medvědi, lišky a jaguáři: religionisticko-antropologická analýza podob současného městského 
neošamanismu 

PELC Vojtěch Edice a překlad humanistických popisů Prahy s úvodní studií 

KOLEK Lukáš 
Jak ovlivňuje interpretace historických událostí v počítačových simulacích postoje hráčů k těmto 
událostem? Empirická studie 

SEGI LUKAVSKÁ Jana Literatura pro děti a mládež v českém literárněvědném diskurzu 

CTIBOR Michal Komentované zrcadlové vydání (text a překlad) Ciceronových řečí adresovaných Caesarovi 

JIROUŠ Filip Čínská povídka 20. a 30. let 20. století – komentovaný překlad a studie 

JIŘIŠTĚ Jakub Metodika konstruktivní komunikace s návštěvníkem ve filmově-historické expozici 

KOLÁROVÁ Marta Vytvoření vzorového datového souboru pro analýzu struktury hudebního díla 

KORECKÁ Lucie Pozdní staroseverská literatura: narativní roviny a nadpřirozené prvky 



ŠORM Martin Středověká komika a vážnost 

ROČEK Martin Modernizace Anglosaského slovníku (Bosworth-Toller) online 

NEUŽILOVÁ Lucie Jan Lucemburský a rakouské země. Diplomatické postupy a cíle českého krále. 

RŮŽIČKOVÁ Alžběta Dopad strategií maskování hlasu na podobu řečového signálu 

TYLEČKOVÁ Lea Mapování hlasových parametrů u populace zdravých mladých mužských mluvčích obecné češtiny 

KOŘENÁŘ Michal Causal connectives in Czech: an empirical study on the subjectivity of connectives 

BANÝROVÁ Michaela Doplnění žákovského korpusu LINDSEI_CZ 

PROVAZNÍKOVÁ Adéla 
Kmen Šammar a jeho dialekt po sto letech: Výzkum vlivu sedentarizace a modernizace na jazyk 
beduínských kmenů ve světle lexikografických prací Aloise Musila 

VYSKOČILOVÁ Karolína Kategoriální predikáty v mluvené češtině 

NOVOTNÝ Tomáš Vágní dovětky (‚general extenders‘) v angličtině a v češtině 

JAKUBCOVÁ Lucie Online bibliografie k výzkumu německého jazyka v českých zemích 

DIVIÁK Tomáš Sítě organizovaného zločinu 

PILNÁČEK Matouš Struktura komunikační sítě s negativními vazbami 

VRANKOVÁ Ivana Metody zvyšování návratnosti on-line dotazníkových šetření 

TREFNÁ Klára Vliv symptomů nemoci na morální hodnocení eutanazie 

JAROŠOVÁ Zuzana Kognitivní profil pacientů s psychogenními neepileptickými záchvaty 



KOZÁKOVÁ Eva Osobnostní prediktory sobeckého a altruistického podvádění 

RAMEŠ Václav 
Československé debaty o vlastnictví v ekonomickém a právním prostředí během přestavby a v první fázi 
postkomunistické transformace 

KRATOCHVÍLOVÁ Alena Skauting za 2. světové války: Jarmil Burghauser a jeho deníky ve starořečtině 

SOUKUPOVÁ Martina Britská proněmecká organizace The Link v předvečer druhé světové války 

SIXTA Václav Odkazy pokrokových osobností naší minulosti: biografie jako předmět historického výzkumu. 

MELICHAR Bohumil 
Karlín a Kingsroad: Dva rozdílné světy. Srovnání politické úspěšnosti Komunistické strany 
Československa (KSČ) a Komunistické strany Velké Británie (CPGB) mezi světovými válkami 

SMIDOVÁ Michaela Rola slovenských ženských spolkov na národnostne zmiešaných územiach Slovenska 1914-1945 

CRHÁK Ondřej Role Československa v Indočínském konfliktu  

VOKURKA Michal Rezidence sasko-lauenburských vévodů a jejich dědiček v druhé polovině 17. století 

ŠTVERKA Adam Victor-Lucien Tapié, zapomenutý historik 

HAVLÍK Jakub Kurganová pohřebiště severní Baktrie: příspěvek k poznání kočovných společenstev Střední Asie 

LOHR Štěpán Gender a obraz islámu v českém prostředí 

CHUDÁ Lucie Dokumentace vybraných rituálů z areálu "Čingischánova památníku" v Ordosu 

CVRČKOVÁ Lenka Skladatel Xian Xinghai a jeho role v modernizaci čínské hudby první poloviny dvacátého století 

 


