
Témata bakalá řských prací na rok 2012/2013  
 
Termín pro zvolení témat BP je dle harmonogramu do 14. 6. 2013. 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková 
 

- Vývoj českého strukturalistického myšlení 
- Literární komunikace z pohledu recepční estetiky 

 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 

- Vybrané problémy integrace dětí - cizinců při nástupu na ZŠ 
- Popularizační publikace o českém jazyce 

 
 
PaedDr. Helena Chýlová 
 

- Temporálně zakotvené výrazy v mluvě nejmladší generace 
- Frazeologie v současné publicistice 
- Slang zvoleného oboru 
- Jazyková charakteristika písňových textů vybraného současného autora 

 
 
PaedDr. Jitka Málková 
 

- Mluvený projev našich porevolučních prezidentů 
- Mluva záchranářů - výzkum socoilektu 
- Mluva včelařů - 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 

 
- Latinská terminologie vodních toků v nejstarší české literární tvorbě - ZADÁNO 
- Latinská terminologie obyvatel a země v nejstarší české literární tvorbě - ZADÁNO 
- Ženy v Kosmově Kronice Čechů - ZADÁNO 
- Podkoní a žák v Jiráskově trilogii Mezi proudy - ZADÁNO 

 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc. 
 

- Morfologická a slovotvorná charakteristika vybraných jazykových prostředků listin Listáře plzeňského 
- Charakteristika normy češtiny zachycené v mluvnicích 2. poloviny 19. století 
- Nářeční jazykové prostředky ve vybraném díle české literatury 19. století 
- Morfologická charakteristika jazykových prostředků vybraných kramářských písní 
- Morfologická a slovotvorná charakteristika vybraných jazykových prostředků 
- Čeština administrativy 18. století – charakteristika vybraných jazykových prostředků 
- Charakteristika morfologických jazykových prostředků neoficiálních mluvených projevů 
- Charakteristika lexikálních jazykových prostředků neoficiálních mluvených projevů 

 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 

- Jazyk zvoleného periodika typu obecní/městský zpravodaj 



- Komentáře chyb a jazykových nedostatků v internetových diskusích jako prostředek 
neinstitucionalizovaného uplatňování jazykové kultur 

- Výuka interpunkční problematiky na 2. stupni ZŠ - terénní výzkum 
 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 

- „Autor mého regionu“ (profil regionálního autora) 
- Kulturní rubriky regionálního časopisu zvolené periody 
- Porovnání literární předlohy a filmu 
- Poetika divadel malých forem (na zvoleném souboru) 
- Téma dle volby studenta (po osobní konzultaci) 

 
 
 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 

- Kompoziční tvoření názvů obcí ve zvoleném regionu 
- Lexikální prostředky jihozápadočeského nářečí v současné komunikaci 
- Přechodníky ve vybraných dílech Miroslava Horníčka 
- Sémantické tvoření v komunikátech sportovních novinářů 

 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 

- Pojetí problematiky komunikačních funkcí výpovědí v tradici české syntaxe 
- Vyjadřování kauzálních vztahů v textech současné analytické publicistiky 
- Jazyk mailové korespondence 
- Vyjadřování apozičních vztahů v komunikátech odborného funkčního stylu 
- Syntakticko-stylistická charakteristika textů současné sportovní publicistiky 

 
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 
 

- Jazyková analýza textů vybraného internetového portálu 
- Jazyková analýza komunikátů vybraného televizního pořadu  
- Jazyková analýza komunikátů vybraného rozhlasového pořadu 
- Jazyková analýza textů vybraného časopisu zaměřeného na konkrétní okruh adresátů 

 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 

- Historický soud Jana Kollára (Léthé, Acheron) 
- Veselohry Václava Klimenta Klinery 
- Kouzelné prvky v pohádkách Karla Jromíra Erbena 
- Povídky Josefa Kajetána Tyla 
- Josef Krasoslav Chmelenský a Karel Havlíček Borovský, pojetí literární kritiky 

 
 
 


