
 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ 
SOUTĚŽE PRO ROK 2016 

 
 

Podpořené/financované projekty  
Specifického výzkumu  

 

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU 

Beran, Vojtíšková Česká společnost v pozdním středověku a v době předbělohorské 

Bílek Jaroslav 

 

Příčiny volební (dis)kontinuity vládnoucí strany v semi-

demokratických režimech Latinské Ameriky mezi lety 1990-2015. 

Bláhová Marie 
Robmhapové ze Suché pány na Lichnici. Působení jihočeského 

šlechtického rodu na lichnickém panství, jeho význam pro oblast a 

vztah k okolní šlechtě v 16. století 

Bláhová, Hanzl, Karpíšek, Sturz 
České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. (Konference 

mladých vědeckých pracovníků) 

Bolom-Kotari Martina 
Neznámé prameny. Zpřístupnění a interpretace sfragistických, 

heraldických a kodikologických pramenů. 

Císařová Barbora 
Paměť a historické vědomí československých Židů v Izraeli po roce 

1948 

Čechák Petr Studentská archeologická konference: Výjimečnost v každodennosti 

Daneš Jaroslav 
 

Eurípidés a válka 

Dočekalová Pavla Slovenská národní strana a gender 

Doová Lenka 

 

William Cecil a jeho vize jednotné Británie. Politické a náboženské 

důsledky anglo-skotské personální unie 

 



Drábek Václav 
Účast Kostků z Postupic v bojích s Řádem německých rytířů a jejich 

polské diplomatické mise 

Drnovcová Michaela Morální status lidského embrya vzhledem k modernímu výzkumu 

kmenových buněk 

Droberjar Eduard Jevíčko a Malá Haná v době markomanských válek 

Felcman Ondřej 
Východní Čechy a volby do zastupitelských orgánů v letech 1919–

1992  

Fiala Vlastimil Komparativní analýza stranické legislativy v Africe (návazný 

dvouletý projekt) 

Fišerová Barbora 

Demografické trendy a život vysokomýtských měšťanů v 17. století 

(K možnostem společného výzkumu měšťanských matrik, 

testamentů a svatebních smluv) 

Jaroš Filip Fenomén tělesnosti: přírodovědec jakožto tělesná vnímající bytost  

Karpíšek Jaromír 

Proměna vlastnictví zemědělské půdy a vývoj rozlohy 

zemědělských závodů na Novobydžovsku v období kolektivizace 

1949–1959 s vlivem na proměnu zemědělské kulturní krajiny. 

Kolda Jindřich 
Úřad abatyše benediktinek od sv. Jiří na Pražském hradě v 17. a 18. 

století 

Koreň Ladislav Kooperativní aspekty v lidské komunikaci, kognici a cítění  

Musilová Dana Ženská nucená práce v českých zemích 1939–1945.  

Paleček Martin 
Uganda: Sen o Zemi kněze Jana (Misijní činnost v Ugandě, její vliv na 

politiku a utopie amerických kulturních válek). 

Plachá Pavla 
České vězeňkyně v koncentračním táboře Ravensbrück 1939-1945 

a vězeňské kategorie 

Prouza Jan 
 

Vnitrostátní konflikty v subsaharské Africe 

Ragkos Nikolaos 

 

Proměny architektonického myšlení raně novověké Evropy a jejich 

vliv na architekturu soudobých Čech. 

Středová Veronika Prostor jako kategorie historického myšlení, dění a poznání. 

Šandera Martin Zelenohorská jednota (1465-1479) 

Špičanová Lenka 
 

Výzkum latinskoamerické politiky II 



Těthalová Markéta Tzv. Krysličkova teroristická skupina 

Thér Richard 
Archeometrické studium importů a inovací v technologii keramiky v 

době železné   

Tošner Michal 

 

Analýza populismu v českém politickém prostředí v kontextu 

migrační krize  

Trefný Martin Nejnovější nálezy hrobů halštatské společenské elity v Čechách 

Trefný Martin 
Tarquinie a zázemí města. Mapování městského okolí s využitím 

nedestruktivních metod 

Tvrdá Kateřina 
Heinrich Eduard Herz (1785-1849). Příběh židovského 

cukrovarníka 

Vásquez Fernando Intuice a odbornost v experimentální filozofii 

Vojtíšková Jana Východní Čechy v době 16. – 18. století 

Zouhar Jakub 
 

P. Ignác Světecký OP (1719-1791) a jeho cesta do Říma roku 1777 

 

 

 

Pokračující z roku 2015 
 

Janda Martin 

Urbář panství Polná-Přibyslav z roku 1636 

(Diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene) 

 

 

Nepřijaté k financování z důvodu nedostatečné výše 
dotace 

 
Kravciv Štěpán 3D vizualizace barokního pevnostního města Josefov. Analýza 

obranných prvků pevnosti Josefov 

Matoušková Adéla  

Lučíkovité spony a ptačí esovité spony severodunajské a 

panonsko-italské fáze (510/20 – 540/50 n. l., 555 – 600 n. l.) 



Němečková Věra Prusko-rakouská válka 1866 ve světle pamětních medailí a 

vyznamenání 

Pleska Miroslav  

Revize vývoje bádání o malované keramice v době laténské ve 

střední Evropě a její zařazení do  kontextu provenience a 

distribuce dalších luxusních importů v tomto období.  

Šrůtková Adéla Evoluční etika a role sebe-uvědomění a jazyka v mravním 

jednání 

Tichý Lukáš Energetická bezpečnost Evropské unie a její vztahy s lusofonní 

Afrikou  

Trefný Martin Geofyzikální průzkum akropole hradiště v Minicích 

 
Podrobnosti o projektech a přidělených dotacích budou řešitelům oznámeny písemnou formou 

nejpozději do 22. 3. 2016. 

 

 

 

            PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., v. r. 

           proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost 

 

 

  

 

V Hradci Králové dne 14. března 2016 


