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Katedra/ústav Obor Den konání Uchazeč Rigorózní práce

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 05.04.2022 Homolková, Kamila Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem

Katedra sociologie Sociologie 07.04.2022 Lupač, Petr Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje: Za hranice (výzkumu) digitální propasti

Prokschová, Daniela Studentská politická participace v kontextu: Srovnání ČR a starých a nových spolkových zemí SRN

Katedra sociální práce Sociální práce 11.04.2022 Janůlková, Iva Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů

Volná, Zuzana Albín Bráf, zakladatel české sociální školy

Katedra psychologie Psychologie 12.04.2022 Hyklová, Barbora Klima školní třídy a edukační styl učitele na základní škole se sportovním zaměřením

Janda, Tadeáš Dětská klinická onkopsychologie

Medková, Emilie Vybrané psychologické aspekty rasismu a xenofobie

Nováková, Monika Copingové strategie u vedoucích zaměstnanců z perspektivy genderu a osobnosti

Pocar, Martin Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí: možnosti jejich měření a strukturní modelování jejich vztahů k vybraným pracovním charakteristikám

Ústav světových dějin Historie - obecné dějiny 19.04.2022 Rozsypal Pajerová, Anna Švédsko-norská unie a norská nezávislost 1814

26.04.2022 Török, Dan Ideály prvotní církve v průběhu dějin (do 13. století)

Ústav translatologie Překladatelství a tlumočnictví - angličtina 19.04.2022 Koutný, Václav Tlumočení pro média se zaměřením na sport

Překladatelství a tlumočnictví - francouzština 26.04.2022 Šťastná, Zuzana François Mauriac v českých překladech

Ústav hospodářských a sociálních dějin Historie - hospodářské a sociální dějiny 22.04.2022 Beneš, Ladislav Křesťanské úsilí o mír. Křesťanská mírová konference v letech 1958–1968

Ústav českých dějin Historie - české dějiny v evropském kontextu 26.04.2022 Kessler, Vojtěch Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757 – 1914

Palacký, Petr Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie

Tomášek, Jan Tři kmenové svazy Polabských Slovanů. Analýza vývoje slovanského etnika mezi Labem, Odrou a Krušnými horami

Katedra pomocných věd historických a archivního studia Archivnictví a pomocné vědy historické 28.04.2022 Gottsteinová, Pavlína Nové Město pražské ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru z roku 1725


