Lidice 
Vyhlazení obce Lidice vzbudil celosvětový odpor a jako následek vznikla na různých místech po celém světě místa se stejným názvem, jako symbolická odpověď na tento nesmyslně zrůdný čin. Tato práce si klade za cíl zmapovat tato místa.
Lidice - podobné osudy v zahraničí
Která místa v zahraničí (Francie, Polsko, Dánsko, Norsko ... ) potkal podobný osud jako obce Lidice? Byla vůbec taková? Odpovědi hledá tato oborová práce.
Ležáky
Jaký osud potkal obci Ležáky? Proč je spojová s Lidicemi? A proč je osud Lidic známější? Jak to dnes v Ležácích vypadá? Odpovědi na tyto otázky hledá tato oborová práce.
Kunratice v době Protektorátu
Jak vypadal život v době protektorátu v Kunraticích? Na kterých místech nalezneme stopy z této doby? Byla v době Protektorátu otevřená škola? Odpovědět na tyto otázky si klade za cíl tato oborová práce.
Kunratice v době Protektorátu - vyprávění pamětníků
Většina Kunratických obyvatel byla v době Protektorátu dětmi. Přesto jsme přesvědčeni, že jejich vyprávění a vzpomínky na tuto dobu jsou velmi zajímavé. Tato práce si klade za cíl je zaznamenat.
Atentát ve filmu
Slavný film Atentát či moderní Anthropoid znají mnozí. Odkazy na tento historický čin se ale objevuje v mnohých českých ( i zahraničních) filmech. Tato oborová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s těmito filmy.
Atentát - film
Filmů, sledujících osudy výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše je několik (českých a zahraničních) . Tato oborová práce si klade za cíl srovnat tyto filmy.
Diverzní operace Československé exilové vlády za 2. světové války 
Atentát na Heydricha je považován za jednu z nejúspěšnějších operací českého zahraničního odboje. Jaké další operace byly v době 2. světové války pořádány? A jak byly úspěšné? Proč je atentát nejznámější? Odpovědi na otázky hledá tato oborová práce.
Domácí odboj v době 2. světové války
Atentát na Heydricha je považován za jednu z nejúspěšnějších operací českého zahraničního odboje. Není tajemstvím, že k úspěchu této operace pomohl obdoj domácí. Kde a jak vznikal? Kdo ho tvořil? Jak se projevil v době druhé světové války? Odpovědi na otázky hledá tato oborová práce.
Osudy československých letců
Kdo byli tito hrdinové? A kolik jich vlastně bylo? Jak žili před válkou, proč se rozhodli bojovat za vlast v zahraničí a jaký osud na ně čekal po druhé světové válce? Odpovědi na tyto otázky si klade za cíl tato oborová práce.
Vlastenci a kolaboranti v době Protektorátu
Jan Kubiš - hrdina , Karel Čurda - zrádce a kolaborant. Je to opravdu takhle jednoduché? Jaké další hrdiny zaznamenalo Československo v době Protektorátu? A kdo spíše kolaboroval s nacisty? Tato oborová práce vás s nimi seznámí.
Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich
Koho vlastně zastupoval a proč? Měl být skutečně spáchán atentát pouze na něj? A proč zrovna on byl vybrán? Odpovědi hledá tato oborová práce.
Gestapo v Protektorátu Čechy a Morava
Jaká byla role gestapa v Protektorátu? Kde sídlilo? Co provádělo? Jaké další vojenské a policejní složky nacistického Německa působili v Protektorátu a jaká byla jejich role? Odpovědi hledá tato oborová práce.
Kultura a vzdělávání v době Protektorátu
Mohli lidé v době Protektorátu chodit do divadel, kin a muzeí? Jaké spolky byly zakázané? ( tip k hledání - Sokol, Foglar) Mohli lidé studovat vysokou školu? Chodili všichni žáci do škol základních? To je tématem této oborové práce.
Výsadkář - elita armády?
Jozef Gabčík i Jan Kubiš byli výsadkáři. Jakým výcvikem museli projít, aby byli schopní diverzních akcí na území Protektorátu? A kdy byli tito specialisté v historii poprvé nasazeni? Jak vypadá výcvik a úloha výsadkářů v moderní době? Odpovědi hledá tato oborová práce.
Výzbroj výsadkářů
Samopal Sten Gun a upravený protitankový granát hráli zásadní roli v samotném průběhu atentátu. Jak vypadala výzbroj a výstroj československých výsadkářů? Jak se měnila v průběhu moderních dějin? Jakou výzbroj a výstroj používají elitní vojenské jednotky dnes? To zkoumá tato oborová práce.





