
Témata bakalá řských prací na rok 2010/2011:  
 
Termín pro zvolení témat BP je dle harmonogramu do 17. 6. 2011. 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 

- Sociokulturní dimenze a učebnice češtiny pro cizince 
- Typy učení se a čeština jako cizí jazyk 

 
 
PaedDr. Helena Chýlová 
 

- Vyjadřování expresivity v současném bulvárním tisku 
- Výrazivo rodinného slangu v kontextu současného běžně mluveného jazyka 
- Soupis regionálních textů jihozápadních Čech v češtině doby střední a charakteristika vybraného textu 
- Soupis regionálních textů jihozápadních Čech od počátku 18. století do roku 1850 a charakteristika 

vybraného textu 
 
 
PaedDr. Jitka Málková 
 

- Mluvený projev příslušníků starší generace 
- Nemotivované odchylky od větné stavby v  mluvě televizních či rozhlasových komentátorů a zpravodajů. 
- Mluva kuchařů a cukrářů - výzkum sociolektu 

 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 

- Naše řeč (témata zpracovaná v jazykovědném časopisu) – zvolené období 
- Slovo a slovesnost (témata zpracovaná v jazykovědném časopisu) – zvolené období 
- Slovníky terminologie (přehled) 
- Vytvoření terminologického slovníku z libovolného oboru 
- Jazyková korektura 
- Urbanonyma v mém rodném městě (vlastní jména sídelních i nesídelních objektů) 
- Exotické jazyky (pouze pro studenty s výbornou znalostí angličtiny) 
- Mnemotechnické pomůcky a jejich funkce ve školské praxi aneb Běžela Magda caňonem, srážela 

banány ramenem 
- Jméno po chalupě – kdysi a dnes 

 
 
Mgr. Ji ří Novotný 

 
- Současná recepce vybraných děl starší české literatury 
- Žena v Kosmově Kronice Čechů 
- Nestandardní metody v didaktice literatury 

 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc. 
 

- Popis českých nářečí ve starších mluvnicích a dialektologických pracích 
- Nářeční prostředky ve vybraném staročeském textu (např. Listář plzeňský, T. Štítný, J. Rokycana, 

Frantova práva, korespondence např. Sylvie Černínské z let 1632-1652, Satyra na čtyři stavy) 
- Záměrné užití nářečních jazykových prostředků v literatuře 19. stol.  

 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 

- Jazyk vybraného periodika typu městský/obecní zpravodaj se zaměřením na periodika malých měst a 
obcí západních Čech 

- Problematika hovorovosti v učebnicích ČJ pro ZŠ/SŠ 
- Přechylování příjmení v současné tištěné či elektronické publicistice 

 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 

- Umělecký portrét Vratislava Blažka 
- Autor mého regionu 
- Josef Škvorecký před Zbabělci (studie, publicistika) 
- Literární polemiky (př. V. Řezáč – K. Ptáčník,  J. Škvorecký – J. Kovtun aj) 
- Kulturní rubrika zvoleného období a časopisu 



 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 

- Nespisovné jazykové prostředky v rozhlasovém zpravodajství 
- Přejatá slova v publicistice 
- Fráze, klišé a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovci 

 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 

- Chápání pojmů věta a výpověď v tradici české lingvistiky 
- Syntaktické a sémantické vztahy, jejich klasifikace a vymezení v tradici české syntaxe 
- Syntaktická charakteristika textů sportovní publicistiky 
- Jazyk regionální publicistiky 
- Vyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylu 

 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 

- Historický soud Jana Kollára (Léthé, Acheron) 
- Veselohry Václava Klimenta Klicpery 
- Sociální představy v pohádkách Boženy Němcové 
- Povídky Josefa Kajetána Tyla 
- Josef Krasoslav Chmelenský a Karel Havlíček Borovský, pojetí literární kritiky 


