
Témata bakalá řských prací na rok 2011/2012  
 
Termín pro zvolení témat BP je dle harmonogramu do 15. 6. 2012. 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 

- Pojetí a role tzv. reálií ve výuce češtiny pro cizince 
- Role frazeologie ve výuce češtiny pro cizince 

 
 
PaedDr. Helena Chýlová 

- Uliční názvosloví a jeho vývoj ve vybraném městě 
- Etymologie, pojetí a vývoj disciplíny 
- Temporálně zakotvené výrazy v mluvě nejstarší generace 
- Frazeologie v současné publicistice 

 
 
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 
- Bořivoj, Ludmila a jejich synové 
- Vzdělávání v Čechách 10. a 11. století 
- Aktualizace starých pověstí u tak řečeného Dalimila 

 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc. 
 

- Charakteristika normy češtiny zachycené v mluvnicích 2. poloviny 19. století 
- Nářeční jazykové prostředky ve vybraném díle české literatury 19. století 
- Charakteristika jazykových prostředků kramářské písně 
- Čeština administrativy 18. století. 

 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 

- Jazyk zvoleného periodika typu "obecní/městský zpravodaj" (v městě/obci do cca 5 000 obyvatel) 
- Přístavek: srovnání rozsahu syntaktické teorie a rozsahu učiva v učebnicích ZŠ 
- Univerbizovaná pojmenování v současné publicistice  

 
 
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 
- Kompoziční tvoření názvů obcí ve zvoleném regionu 

 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 

- Pojetí problematiky komunikačních funkcí výpovědí v tradici české syntaxe 
- Vyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylu 
- Vyjadřování kauzálních vztahů v textech současné publicistiky 
- Jazyk mailové korespondence  

 



 


