Návrh témat kvalifikačních prací
ze Státního oblastního archivu v Praze
včetně příslušných státních okresních archivů
Státní oblastní archiv v Praze tímto dává veřejnosti k dispozici přehled vhodných témat
pro vysokoškolské kvalifikační práce. Seznam byl vytvořen zejména s ohledem na stav
zpracovanosti a přístupnost jednotlivých archivních fondů v archivu. Zároveň je v něm kladen
důraz na vyhledání takových témat, která by bylo z hlediska archivu vhodné pracovat, např.
z důvodu společenské poptávky, z důvodu doplnění či pokračování stávajících
rozpracovaných vědeckých záměrů, z důvodu dlouhodobého opomíjení dané problematiky
apod. V seznamu nejsou záměrně uvedena některá permanentně zadávaná témata.
Tento seznam není v žádném případě definitivní ani vyčerpávající, pokud kvalifikant
přijde s tématem vlastním, nebudou mu kladeny ze strany archivu žádné překážky (s
výhradou těch, které uvádí tzv. archivní zákon a související předpisy). Předpokládá se, že
tento seznam bude v nepravidelných intervalech v řádu několika let průběžně inovován.
Důležité: Archiv ani jeho pracovníci nemohou zastupovat pedagogy a vedoucí prací ani
nahrazovat historický proseminář. Archiv by velmi přivítal, pokud by studenti před návštěvou
archivu byli (alespoň teoreticky) seznámeni se základními metodami historické práce,
organizací archivních fondů, s metodami jejich uspořádání, s typologií archivních pomůcek a
způsobem práce v badatelnách archivů. Případná spolupráce v tomto směru mezi archivem či
jednotlivými archiváři a vysokými školami musí být řešena zvláštním smluvním ujednáním.
Upřesnění:
V závorce jsou uváděny doporučené archivní fondy nebo jejich části. V případě, že fond uveden není, jedná se o
kompilaci více fondů daného pracoviště. Bližší informace poskytne příslušné oddělení nebo okresní archiv,
kontakty viz www.soapraha.cz
Některá z konkrétních témat je možné studovat i v jiném okrese, v takovém případě však není zaručeno
dochování a přístupnost dostatečného množství pramenů.
V případě výběru z obecných témat je nutné se předem informovat o dochování a přístupnosti v místě, o které má
kvalifikant zájem.
Chronologické rozdělení je přibližné a dochází v něm k prolínání. V rámci úspory místa je každé téma uvedeno
pouze jednou, a to v místě, které je tématu bližší.

Obecná témata
(možné zadávat paralelně pro více archivů)
Středověk

•

Městské knihy rozbor, případně výběrová, částečná či celková edice (fondy archivů měst)

•

Kapituly na území Středočeského kraje a Prahy historie, dochované prameny apod. (Zde je
problematická pramenná základna, především Národní archiv, Archiv Pražského hradu a částečně
centrála - fondy dvou kapitul)

•

Testamenty v městském prostředí (archivy měst, zejména městské knihy)
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Raný novověk

•

Filigrány 16.-18. století (archivy měst a velkostatků)

•

Cechy, jejich organizace a vývoj, cechovní řemesla, řemeslná výroba (fondy jednotlivých cechů,
archivy měst, archivy velkostatků)

•

Historie pivovarnictví ve středních Čechách (archivy měst a velkostatků)

•

Historie šlechtického podnikání v raném novověku – též výrobní a obchodní monopoly pivovarnictví, draslářství, chov hospodářských zvířat, speciálních plodin, manufaktury, konkrétní
případové studie, regionální shrnutí atd. (archivy velkostatků, rodinné archivy)

•

Historie dopravy (včetně lodní) v raném novověku ve středních Čechách (archivy měst,
velkostatků, rodinné archivy, krajské úřady)

•

Nižší a úřednická šlechta v 17. a 18. století, též úhel pohledu - stará a nová šlechta po roce 1618,
jednotlivé rody, rozbor v rámci jednoho územního celku nebo úřadu (rodinné archivy, archivy
velkostatků, krajské úřady, archivy měst)

•

Kancelářský personál v raném novověku (archivy měst, archivy velkostatků, rodinné archivy)

•

Každodennost šlechty ve světle jejich deníků (včetně cestovních) a korespondence - edice, rozbory,
shrnutí (hlavně RA Valdštejnů, Chotků, částečně i Šternberků)

•

Diplomatický rozbor vývoje matrik - od konce 16. do 20. stol. s využitím nařízení konzistoře později
dvorských dekretů a císařských patentů, srovnání jednotlivých arcidiecézí (dodržování nařízení,
přechodná období apod.) (Krajská sbírka matrik, archivy far, Archiv pražského arcibiskupství)

•

Pozůstalosti měšťanů a poddaných v raném novověku, též jako pramen k dějinám každodennosti
(archivy měst, archivy velkostatků)

•

Poutní místa ve středních Čechách (farní úřady, velkostatky, archivy měst)

•

Prosopografie farního kléru ve středních Čechách (farní a vikariátní úřady, nutno kombinovat
s Archivem pražského arcibiskupství)

Dlouhé století

•

Řemeslnická a obchodní společenstva, nástupci cechů (fondy jednotlivých společenstev, okresní
úřady)

•

Lesní hospodářství ve středních Čechách – extenzivní i intenzivní fáze hospodaření (archivy
velkostatků)

•

Sokol ve středních Čechách – historie jednotlivých jednot a vlivu představitelů Sokola na ostatní
živost (fondy jednotlivých jednot, okresní úřady, okresní národní výbory, krajská ústředí Sokola)

•

Historie významných firem z území středních Čech – jednotlivé firmy, i jen časové úseky z historie,
struktura výrobního programu, vývoj struktury a vedení firem (fondy jednotlivých podniků, okresní
úřady, zemské úřady, Krajský soud obchodní Praha a fond Obchodní a živnostenské komory)

•

Dějiny jednotlivých obcí - vzhledem k dochovaném materiálu zejména po roce 1850 (archivy obcí,
okresní úřady, okresní zastupitelstva)

•

Dějiny farností - převážně po roce 1836 (fondy jednotlivých far a vikariátů)

•

Dějiny jednotlivých spolků (fondy spolků, okresní úřady)

•

Knihy duší – pramen k dějinám 18. a 19. století a demografii (fondy jednotlivých far)

•

Hospodaření farností na základě rozboru zádušních a účetních knih - knihy farních účtů (fondy
jednotlivých far, velkostatků, patronátních úřadů ad.)

-2-

•

Historie pohřbívání, zvláště od Josefínských reforem do současnosti, a pohřebních míst (archivy
měst, velkostatků, krajských úřadů, farních a vikariátních úřadů)

•

Okresní zastupitelstva a jejich finanční zajištění od vzniku do reformy v roce 1928 (okresní
zastupitelstva)

•

Obecní samospráva v městských obcích a její písemnosti po roce 1850 (archivy jednotlivých obcí)

•

Odraz sociálního složení obyvatel v soudních spisech - rozbor trestních, pozůstalostních spisů apod.
(okresní soudy)

20. století

•

Obecní a školní kroniky jako pramen k dějinám obce – rozbor pramene jako typu, relevance,
autenticita, obraz doby, osobnost kronikáře, dobová determinace kroniky apod. (fondy jednotlivých
obecních úřadů, místních národních výborů a škol všech typů)

•

Elity první republiky v okresním a krajském měřítku – Biografie jednotlivých osobností, celková
charakteristika místní či okresní situace, speciální skupiny v rámci elit, např. legionáři (Okresní
úřad, okresní zastupitelstva, zemské úřady, okresní národní výbory, legionářské a další prestižní spolky)

•

Kontinuita a diskontinuita I. republiky s Rakouskem-Uherskem v okresním měřítku – osobnosti,
úřady, neformální struktury (archivy měst, okresní úřady)

•

Kriminalita mládeže za I. republiky, soudy mládeže, možné i samotná instituce jako taková, vhodné
i pro studenty práva (soudy mládeže)

•

Sociální péče o mládež v období I. republiky (okresní sirotčince, okresní péče o mládež)

•

Školská správa za I. republiky (fondy jednotlivých škol, místní školní rady, okresní školní rady)

•

Festivity za I. republiky (archivy města a obcí, okresní úřady)

•

Perzekuce jednotlivých osob a osobností z politických důvodů v letech 1945–1989 (Okresní národní
výbory, Krajský národní výbor, Okresní prokuratury, Krajská prokuratura, Okresní soudy, Krajský
soud)

•

Mimořádné lidové soudy – jejich vývoj, statistika trestů od hrdelních po osvobozující (mimořádné
lidové soudy, veřejný žalobce).

•

Odsun Němců ve středních Čechách (okresní národní výbory, krajský národní výbor)

•

Sociální skladba obcí a její změny ve 20. století – např. na základě skladby a čerpání rozpočtů
(archivy obcí, rozpočty, výdaje na sociální péči, pozůstalosti a dědictví - okresní soudy ad.)

•

Systém základního školství a jeho vývoj (fondy škol, MNV, ONV)

•

Systém učňovského školství a jeho vývoj (fondy škol, MNV, ONV, podniků)

•

Znárodňování průmyslu od roku 1945 – případy jednotlivých podniků i souhrnné studie o průběhu
v jedné lokalitě či územním celku (Okresní národní výbory, Krajský národní výbor, Okresní
prokuratury, Krajská prokuratura, Okresní soudy, Krajský soud, fondy jednotlivých podniků)

•

Likvidace řemesel a živností a vznik komunálních podniků (fondy okresních národních výborů a
místních národních výborů)

•

Likvidace občanských sdružení (spolků) a spolkový život v podmínkách totalitních režimů
v letech 1939-1989 (Okresní úřady, Okresní národní výbory, Krajský národní výbor, registratury
jednotlivých spolků)

•

Zakládání JZD (fondy jednotlivých JZD, okresní národní výbory, místní národní výbory, KV a OV
KSČ)

•

Zemědělství po roce 1945 (fondy jednotlivých JZD, státních statků, strojních a traktorových stanic)
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•

Struktura a mechanizmy moci po roce 1948 - diplomatika a prosopografie okresního aparátu KSČ,
státní správa a stranické vedení na okresní úrovni, neformální struktury moci (OV KSČ, ONV, MNV)

•

Vývoj činnosti okresních a místních orgánů a složek Národní fronty (OV NF, MV NF i
jednotlivých složek)

•

Rok 1968 – průběh v jedné lokalitě či územním celku (Místní národní výbory, Okresní národní
výbory, Krajský národní výbor, fondy jednotlivých podniků, sbírky dokumentace, OV a KV KSČ.
Vhodné kombinovat s výpovědí pamětníků)

•

Dvojí kultura v době normalizace (odbory kultury okresních a krajských národních výborů, místní
národní výbory – povolování/zakazování kulturních akcí, vhodné kombinovat s výpovědí pamětníků)

Konkrétní témata
Středověk
Okres Kolín

•

Edice nebo rozbor Radního manuálu 1376-1401 – městské knihy (AM Kolín)

Okres Kutná Hora

•

Měšťanské testamenty v pozdně středověké Kutné Hoře (testamentární praxe, zbožnost, rodinné
vztahy, hmotná kultura, knihy) (AM Kutná Hora)

•

Stavební účty chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře z první poloviny 16. století (AM Kutná Hora)

•

Kostelní účty a úřad kostelníků v pozdně středověké Kutné Hoře (AM Kutná Hora)

•

Kutnohorský špitál a jeho správa v 15. a 16. století (AM Kutná Hora)

•

Táborští bratři v husitské Kutné Hoře v nejstarší trhové knize (AM Kutná Hora)

•

Kutná Hora jako rezidence krále Vladislava Jagellonského (AM Kutná Hora)

•

Písemnosti královské kanceláře Vladislava Jagellonského pro město Kutnou Horu a jejich
dochování (AM Kutná Hora)

•

Restituce majetku kutnohorských měšťanů z předhusitské doby roku 1454 a její výsledky (AM
Kutná Hora)

•

Pozdně gotické zvonařství v Kutné Hoře z pohledu písemných pramenů (AM Kutná Hora)

•

Sfragistika v pozdně středověké Kutné Hoře. Pečeti a pečetidla kutnohorských měšťanů a
korporací (AM Kutná Hora)

•

Sociální topografie pozdně středověké Kutné Hory na základě trhových knih (možno využít starší
nevydané přípravné práce kutnohorských archivářů) (AM Kutná Hora)

•

Vybrané kapitoly z prosopografie měšťanské společnosti v pozdně středověké Kutné Hoře (AM
Kutná Hora)
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Raný novověk
Okres Benešov

•

Městské knihy pamětní v podblanických městečkách v 16.-18. století (AM jednotlivých městeček)

•

Majetková a sociální skladba podblanických měst a městeček ve světle pozemkových knih v 17. a
18. století (např. Trhový Štěpánov, Domašín apod.)

Okres Kladno

•

Trestní agenda v královském městě Slaný a ve venkovských (poddanských) městech Velvary a
Unhošť (archivy měst)

Okres Kolín

•

Edice nebo rozbor nejstarší zachované městské knihy městečka Žiželic - Liber contractuum 15461677 (AM Žiželice)

•

Edice nebo rozbor nejstarší zachované městské knihy Zásmuk - Radní manuál 1614-1743 (AM
Zásmuky)

Okres Kutná Hora

•

Soud horního hofmistra v Kutné Hoře v 16. století a jeho knihy (HF Kutná Hora)

•

Korespondence české komory a královských místodržících
v předbělohorské Kutné Hoře (HF Kutná Hora)

•

Úřad nejvyššího mincmistra v Kutné Hoře v 16.-18. století a jeho písemnosti (HF Kutná Hora)

•

Hrdelní soudnictví v raně novověké Kutné Hoře ve světle smolné knihy (1522-1571) (AM Kutná
Hora)

•

Národnostní poměry v předbělohorské Kutné Hoře (AM Kutná Hora)

•

Utrakvistická konsistoř v předbělohorské Kutné Hoře a její knihy (Konsistoř podobojí Kutná Hora)

•

Hmotná kultura měšťanských domácností v předbělohorské Kutné Hoře/Čáslavi na základě
testamentů a pozůstalostních inventářů (AM Kutná Hora, AM Čáslav)

•

Šlechta a erbovní měšťané v předbělohorské Kutné Hoře (AM Kutná Hora)

•

Řemesla, jejich organizace a symbolika v raně novověké Kutné Hoře a Čáslavi (AM Kutná Hora,
AM Čáslav, fondy cechů)

•

Lékařství a lékárnictví v předbělohorské Kutné Hoře/Čáslavi (AM Kutná Hora, AM Čáslav)

•

Rekatolizace pobělohorské Kutné Hory očima Mikuláše Dačického z Heslova (AM Kutná Hora)

•

Osobnost Mikuláše Dačického z Heslova ve světle tzv. rodinného rukopisu Dačických
v kutnohorském archivu (AM Kutná Hora)

•

Postavení žen v raně novověké Kutné Hoře ve světle knih svědomí a knih kutnohorské
utrakvistické konsistoře (AM Kutná Hora, Konsistoř podobojí Kutná Hora)

•

Manželství a manželské spory v raně novověké Kutné Hoře ve světle knih svědomí (AM Kutná
Hora)

•

Královští rychtáři v raně novověké Kutné Hoře a jejich postavení v měšťanské společnosti (AM
Kutná Hora)

•

Kutná Hora na zemském sněmu v 16. a 17. století. Sněmovní vyslanci a jejich písemnosti (AM
Kutná Hora)

•

Kutná Hora ve stavovském povstání 1618-1620 (AM Kutná Hora)

-5-

s úředníky hor a mince

•

Dobročinné fundace v raně novověké Kutné Hoře/Čáslavi (otázky chudinství apod.) (AM Kutná
Hora, AM Čáslav)

•

Čáslavský špitál sv. Alžběty v 17. a 18. století (AM Čáslav)

•

Kutnohorsko v 18. století ve světle kroniky městského písaře Vojtěcha Keglera (AM Kutná Hora)

•

Vývoj městského velkostatku předbělohorské Kutné Hory (AM Kutná Hora)

•

Kutnohorští arciděkanové v době baroka, (AM Kutná Hora, DÚ Kutná Hora)

•

První katoličtí kněží na pobělohorském Kutnohorsku ve světle dochovaných písemných pramenů
(AM Kutná Hora, farní úřady)

•

Emigrace z pobělohorské Kutné Hory a její dopad na strukturu městské společnosti (AM Kutná
Hora)

•

Kutnohorské důlní mapy ze 17.-18. století a jejich výpovědní hodnota (HF Kutná Hora, Geofond
Kutná Hora, České muzeum stříbra Kutná Hora)

•

Kutná Hora/Čáslav v třicetileté válce (AM Kutná Hora, AM Čáslav)

Okres Nymburk

•

Kriminální soud města Nymburk 1781-1822 - historicko právní rozbor (fond Archiv města Nymburk)

Okres Příbram

•

Jan Antonín Alis (1732-1801), příbramský hormistr a huťmistr (AM Příbram, Montánní fondy
Národního archivu)

•

Inventář městského archivu Příbrami z roku 1728 (AM Příbramě, MM, inv. č. 22) – struktura,
porovnání s dochovanými městskými kopiáři (AM Příbramě, MM, inv. č. 15-18)

•

„Komisionální narovnání v příčině mezníků s panstvím jezuitů, dobříšským a hlubošským v 1.
polovině 18. století“ (AM Příbramě, MM, inv. č. 23, fol. 1-24; inv. č. 207 Plán městských lesů
královského horního města Příbrami z 1. poloviny 18. století – první dochované vyobrazení okolních
vsí) – zpracování pramene

Okres Rakovník

•

Sladovnictví a pivovarnictví v Rakovníku (Archiv města Rakovník 1319-1945)

•

Cechy v Rakovníku (Archiv města Rakovníka 1319-1945, Cechy)

•

Obyvatelstvo Rakovníka v 18. století (Archiv města Rakovník 1319-1945, Okresní úřad Rakovník
1850-1945)

•

Správa města ve středověku a raném novověku (do josefínských reforem) - (Archiv města
Rakovník 1319-1945)

•

Městské knihy jako pramen pro stavebně historický vývoj města Rakovníka (Archiv města
Rakovník)

•

Vývoj sociálně-ekonomické struktury města v letech 1518-1620 (Archiv města Rakovník 1319–
1945)

•

Přehled hospodářských dějin města od vzniku do pol. 17. století (Archiv města Rakovníka 13191945)
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Dlouhé století
Centrála:

•

Hilsneriáda – rozbor a katalogizace (sbírka dokumentů k případu Hilsner v Krajském soudu Kutná
Hora (cca 3 kartony)

Okres Benešov:

•

Sociální složení studentů benešovského gymnázia ve druhé polovině 19. a v první polovině 20.)
století (Gymn. Benešov)

•

Silniční politika okresních zastupitelstev na území dnešního okresu Benešov (zejména Dolní
Kralovice a Votice)

•

Regulovaný magistrát v Benešově (1792-1850) a jeho agenda (AM Benešov)

•

Městská správa v Benešově v letech 1850-1945 a diplomatický rozbor dokumentů (AM Benešov)

•

Výstavba školních budov na okrese Benešov, stavebněhistorický rozbor, osobnosti stavitelů apod.
(fondy škol, školních rad, okresních zastupitelstev)

•

Kulturní a osvětová činnost učitelů v regionu, s možností konkrétních příkladů - podle stupně
dochování osobních fondů (fondy škol, školních rad, okresních zastupitelstev)

•

Kulturní a osvětová činnost Okresního školního výboru v Benešově (možná v komparaci s OŠV
Sedlčany) (OŠV)

•

Vývoj obecného školství na Podblanicku v 19. a 20. století (možno územně upřesnit podle rozsahu
dochovaného materiálu)

Okres Kladno

•

Dějiny pojišťovnictví, především hornického (bratrské pojišťovny) (fond OkÚ Kladno)

•

Dějiny dolování na Kladensku a Slánsku (Osobní fond F. J. Reže)

Okres Kolín:

•

Edice a překlad cestovního deníku 1870–1871 neznámé provenience (něm.), 57 str., rozm. 17x21 cm

•

Zdravotní a hygienické poměry v Týnci nad Labem v 2. pol. 19. stol. (Archiv města Týnec nad
Labem)

•

Osvětlení a elektrifikace Týnce nad Labem 1880–1918 (Archiv města Týnec nad Labem)

•

Ochotnické divadlo na Českobrodsku od 19. století (Okresní úřad Český Brod)

Okres Kutná Hora

•

Čáslavská kronika Johanna Liemerta z poloviny 19. století (AM Čáslav)

•

Proměny krajiny a sídel na Červenojanovicku v letech 1790-1840 ve světle historických map a
písemných pramenů (AM Kutná Hora)

•

Rok 1848 v Kutné Hoře a Čáslavi (AM Kutná Hora, AM Čáslav)

•

Vývoj školství v Čáslavi do roku 1918 (AM Čáslav)

•

Vystěhovalectví do Ameriky z kutnohorského regionu na přelomu 19. a 20. století (AM Kutná
Hora, AM Čáslav, Okresní úřady)

•

Stavitel Ludvík Lábler a puristická obnova historických stavebních památek na Kutnohorsku na
přelomu 19. a 20. století (AM Kutná Hora, osobní fondy)
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•

Politik a právník JUDr. Bedřich Pacák (1846-1914; advokát v Kutné Hoře, zemský a říšský poslanec
za mladočeskou stranu, ministr krajan) (Bedřich Pacák, osobní fond)

•

Rodinný archiv továrnické rodiny Breuerů v Kutné Hoře z druhé poloviny 19. století (RA
Breuerů)

•

Počátky archeologie na Kutnohorsku a Čáslavsku v 19. století (osobní fondy – Čermák, Devoty,
Leminger, Vocel a další mimo KH archiv – např. F. X. Beneš)

Okres Mělník

•

Zemědělství na Mělnicku v 19. a 20. století - vinařství, ovocnářství, zelinářství (fond Okresní úřad,
Okresní zastupitelstvo)

•

Industrializace Mělnicka a Kralupska ve 2. pol. 19. st. - průmysl, živosti, doprava (fond Okresní
úřad Mělník, Kralupy n. Vltavou, Okresní zastupitelstvo, archivy obcí)

•

Okresní samospráva - Okresní zastupitelstvo Mělník 1865-1928 (OZ Mělník)

•

Klub českých turistů Mělník (fond spolku)

•

Repertoár divadelního ochotnického spolku Vojan (archiv spolku)

•

Dějiny tělocvičné jednoty Sokol Mělník (archiv spolku)

•

Školství na Mělnicku (fond okresního školního výboru, rozbor lépe zachované místní školní rady ad.)

•

Obecní samospráva zemědělských obcí Mělnického okresu v 2. pol. 19. století (archivy obcí)

Okres Mladá Boleslav

•

Sokol Debř nad Jizerou 1887-1950 (stejnojmenný fond)

•

Spolkový život v Mnichově Hradišti (spolkový katastru, fondy spolků, Archiv města Mnichovo
Hradiště

•

Regionální historik František Bareš 1851–1924 (osobní fond, fond gymnázia, jeho publikace, fond
Zemské školní rady)

•

Archivář František Rudolf 1841–1907, ředitel kanceláře města MB, (pozůstalost v archivu i Muzeu
Mladoboleslavska, fondy různých spolků)

Okres Nymburk:

•

Historie živnostenských společenstev v nymburském regionu (fondy živnostenských společenstev,
fond Okresní úřad Poděbrady)

•

Chudinská péče v městě Sadská (fond Archiv města Sadská)

•

Chudinská péče v Poděbradech (fond Archiv města Poděbrady)

•

Účetní agenda města Sadská (fond Archiv města Sadská)

•

Politické dějiny bývalého politického okresu Poděbrady na konci 19. a počátkem 20. století (fond
Okresní úřad Poděbrady)

•

Vodní knihy ve fondech SOkA Nymburk (fondy ONV Poděbrady, ONV Nymburk)

•

Historie dobrovolných hasičů na okrese Nymburk (fondy spolků dobrovolných hasičů a Svaz
dobrovolných hasičů)

•

Hlahol - zpěvácký a hudební spolek Poděbrady (fond stejného názvu)

•

Spolek divadelních ochotníků Jiří v Poděbradech (fond stejného názvu)
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Okres Příbram:

•

Hospodaření Příbrami na přelomu 18. a 19. století (AM Příbram, RM, inv. č. 176).

•

Knihy dlužních úpisů z let 1793-1820 – vliv hospodářské krize po francouzské revoluci,
napoleonských válek a státního bankrotu na život městského obyvatelstva

•

Bezpečnostní policie v Příbrami na přelomu 18. a 19. století – kriminalita ve městě (AM Příbramě,
RM, inv. č. 179-180, 181)

•

Problematika židovského osídlení v Příbrami - po roce 1850 (AM Příbram)

•

Přesuny a ubytování vojska na přelomu 18. a 19. století (AM Příbram)

Okres Rakovník:

•

Vznik a rozvoj železniční dopravy na Rakovnicku (Archiv města Rakovníka 1850-1945, Okresní
úřad Rakovník 1850-1945, fondy jednotlivých obecních úřadů na Rakovnicku)

•

Židé v Rakovníku (na Rakovnicku - přehled dějin) – (Archiv města Rakovníka 1850-1945, Okresní
úřad Rakovník 1850-1945, fondy jednotlivých obecních úřadů na Rakovnicku)

•

Spolkový život a jeho vývoj v Novém Strašecí (fondy jednotlivých spolků v Novém Strašecí, archiv
města Nové Strašecí 1850-1945)

•

Život v zázemí za první světové války v Rakovníku (na Rakovnicku) – (Archiv města Rakovníka
1850-1945, fondy jednotlivých obecních úřadů na Rakovnicku, Okresní úřad Rakovník)

•

Obecní samospráva Křivoklátu od pol. 19. století (AO Křivoklát, Okresní úřad Rakovník)

•

Správní vývoj Rakovnicka – po obdobích (Okresní úřad Rakovník 1850-1945, fondy jednotlivých
obecních úřadů)

•

Rakovník na přelomu století (1890-1910) - (Archiv města Rakovníka)

•

Městská správa města Rakovníka po josefínských reformách do roku 1850 (Archiv města
Rakovníka 1319-1945)

20. století
Centrála

•

Radola Gajda a(Krajský soud trestní Praha a Státní zastupitelství Praha)

•

Vytvoření katalogu k 10 kartonům s procesem K. H. Franka a příprava na digitalizaci souboru
(Mimořádný lidový soud Praha)

•

Lidové peněžnictví do roku 1948 (jednotlivé peněžní ústavy)

•

Pivovarnictví ve Středočeském kraji a Praze do znárodnění (jednotlivé pivovary)

•

Výroba oceli na Kladensku (Poldi, PŽS Kladno)

•

Tabákový průmysl do znárodnění

•

Středočeské strojírenství (ČKD, Melichar, Volman, Walter, Waldes, Křižík)

•

Středočeský elektroprůmysl do znárodnění (Bateria)

•

Středočeský papírenský průmysl do znárodnění

•

Středočeský tiskařský průmysl (Politika, Pražská akciová tiskárna, Skrejšovský atd.)

Okres Benešov
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•

Kulturní a společenský život na Benešovsku ve světle běžné agendy okresního úřadu (v první
polovině 20. století) (OkÚ Benešov, OkÚ Vlašim)

•

Spolková činnost a její omezování v době okupace a po roce 1948 (srovnání) (Okresní úřady, fondy
spolků)

•

Druhá pozemková reforma na okresech Benešov a Vlašim (ONV Benešov a Vlašim)

•

Odraz kolektivizace venkova v místním tisku (na stránkách tzv. vesnických novin apod.) na
Benešovsku (místní tisk, ONV)

•

Kulturní politika státu v dokumentech okresních národních výborů na Benešovsku do roku 1960
(ONV Benešov, ONV Vlašim)

Okres Beroun

•

Dějiny dálnice D5 (ONV Beroun)

Okres Kladno

•

Dějiny pedagogiky a vyučování na konkrétních příkladech z kladenského okresu –(Učitelský ústav
Kladno, Volná socialistická škola, fondy škol a MŠR)

•

Účetnictví obcí - srovnání účetních závěrek, rozpočtů apod. (archivy obcí, MNV)

•

Dělnické hnutí na Kladensku bez propagandistických úprav – revize dosavadních znalostí, jejich
ověření v pramenech, historie dějepisectví dělnického hnutí (archiv obcí, MNV, kroniky obecní, školní,
literatura, Komise regionálních dějin)

•

Úloha žen ve správě a samosprávě obcí na příkladu obce Lidice (AO Lidice, MNV)

•

Stavební vývoj Kladna do poloviny 20. století (Stavebně historický průzkum SÚRPMO, literatura)

Okres Kolín

•

Rozvoj Peček po první světové válce do roku 1925 (Archiv města Pečky, Okresní úřad Poděbrady)

•

Soupis spolků a spolkový život v obcích bývalého okresu Nový Bydžov, které se staly v roce 1960
součástí okresu Kolín (Okresní úřad Nový Bydžov v SOkA Hradec Králové)

•

Činnost Komise žen KSČ v Kouřimi v letech 1946-1949 (KSČ - Okresní výbor Kolín)

•

Činnost a složení Klubu KSČ ONV Kolín 1950-1953 (KSČ - Okresní výbor Kolín)

•

KSČ na Českobrodsku v roce 1948 (KSČ - Okresní výbor Český Brod)

Okres Kutná Hora

•

Sokolské hnutí na Kutnohorsku do roku 1939 (mj. kontakty kutnohorského a newyorského Sokola)
(AM Kutná Hora, Sokol Kutná Hora, archivy obcí a spolků)

•

Spolkový život na Kutnohorsku do roku 1950 (archivy jednotlivých spolků OkÚ Kutná Hora)

•

Obraz a postavení romského obyvatelstva na Kutnohorsku ve světle písemností okresních úřadů
v první polovině 20. století (AM Kutná Hora, OkU Kutná Hora, Okresní soud)

•

Každodenní život obyvatel na Kutnohorsku v období Protektorátu Čechy a Morava (AM Kutná
Hora, OkÚ Kutná Hora, archivy škol a obcí)

•

Kulturní život na Kutnohorsku v období Protektorátu Čechy a Morava (AM Kutná Hora, OkÚ
Kutná Hora, archivy škol, obcí a spolků)

•

Politický vývoj v Kutné Hoře/Čáslavi do roku 1939 (AM Kutná Hora, OkÚ Kutná Hora, archivy
obcí)

•

Kolaborace s nacistickým režimem na Kutnohorsku v letech 1938-1945 (AM Kutná Hora, OkÚ
Kutná Hora, archivy škol a obcí, okresní soud, MLS)
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•

Česká biblická společnost v Kutné Hoře v letech 1930-1950

•

Josef Nuhlíček jako archivář města Kutné Hory (1941-1951)

Okres Mělník

•

Světové války ve světle kronik mělnického okresu (Archivy obcí, škol, spolků)

•

Organizace Národní fronty na Mělnicku po roce 1948 (Národní fronta, jednotlivé složky NF)

•

Socializace vesnice na Mělnicku. Zakládání JZD a likvidace soukromých rolníků (Archivy MNV,
ONV, JZD)

Okres Mladá Boleslav

•

Klub přátel umění Mladá Boleslav 1908-1953 (stejnojmenný fond)

•

Spolek inženýrů a architektů Mladá Boleslav 1910–1946 (stejnojmenný fond)

•

Národohospodářský ústav Mladá Boleslav (stejnojmenný fond)

•

Komunální podniky města Mladá Boleslav (cihelna, elektrické ad.) Archiv města Mladá Boleslav,
uspořádaný i neuspořádaný materiál

•

Lihovar Mladá Boleslav (Archiv města Mladá Boleslav, Okresní úřad Mladá Boleslav)

•

Školní inspektor a spisovatel Karel Sellner 1873–1955 (kombinovaná práce, ve SOkA MB fond OŠV
MB, UJK, časopis Boleslavan, v Muzeu Mladoboleslavska pozůstalost, v Literárním archivu PNP
pozůstalost)

Okres Nymburk

•

Přehled regionálního tisku a jeho vliv na kulturní a politický život na okrese Nymburk (sbírka
periodik)

•

Publikační činnost meziválečné ukrajinské emigrace (fond Ukrajinská hospodářská akademie
Poděbrady)

•

Přestupy katolíků roku 1921 na okrese Poděbrady (fondy Proboštský úřad Poděbrady, Okresní úřad
Poděbrady)

•

Němci a říšští občané ve vnitrozemí a jejich odsun na Poděbradsku (fondy ONV Poděbrady,
Okresní úřad Poděbrady)

Okres Praha-východ

•

Válečné škody z 2. světové války - podle jejich přihlášek, (ONV Říčany, OkÚ Brandýs n. L., OkÚ
Praha-venkov-sever)

Okres Příbram

•

Historie zrušených brdských obcí Padrť a Záběhlá - dnes ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince
(Archivy obcí a MNV), ONV, Okresní úřady

•

Historie Vojenského výcvikového prostoru Jince 1929-2009 (Okresní úřad Příbram, též Hořovice a
Rokycany, archivy obcí)

Okres Rakovník

•

Vlastivědné deníky obecních škol (fondy Obecních škol – Hředle, Milostín, Lubná, Příčina, Petrovice,
Rynholec, Třtice, Týřovice)
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•

Kulturní a osvětová činnost v Rakovníku v 1. pol. 20. století (Archiv města Rakovníka, MěNV
Rakovník)

•

Prameny pro urbanistický vývoj města Rakovníka ve 20. století (Archiv města Rakovníka, Městský
národní výbor Rakovník, ONV Rakovník, Berní správa Rakovník)

•

Rakovník v době hospodářské krize (mezi světovými válkami) – (Archiv města Rakovníka, Okresní
úřad Rakovník 1850-1945)
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