
Témata bakalá řských prací na rok 2013/2014  
 
Termín pro zvolení témat BP je dle harmonogramu do 13. 6. 2014. 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková 
 

- Mnohovrstevnatost Andersenových pohádek - zadáno 
 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 

- České sloveso v mluvnicích češtiny pro cizince - zadáno 
- České jméno v mluvnicích češtiny pro cizince - zadáno 

 
 
PaedDr. Helena Chýlová 
 

- Temporálně zakotvené výrazy v mluvě nejstarší nebo nejmladší generace 
- Frazeologie v současné publicistice 
- Slang zvoleného oboru 
- Současné přezdívky ve školním prostředí 

 
 
PaedDr. Jitka Málková 
 

- Jazyk finančních trhů 
- Mluvený projev našich porevolučních prezidentů 
- Mluva včelařů - výzkum sociolektu 

 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 

- Naše řeč (témata zpracovaná v jazykovědném časopisu) 
- Slovo a slovesnost (témata zpracovaná v jazykovědném časopisu)  
- Slovníky terminologie 
- Urbanonyma v mém rodném městě (vlastní jména sídelních i nesídelních objektů) 

 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
 

- Plzeňské zastavení sv. Vojtěcha 
- Čeští panovníci v podání Petra Žitavského 
- Interpretace staročeského Mastičkáře 

 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc. 
 

- Morfologická charakteristika jazykových prostředků listin Listáře plzeňského 
- Slovotvorná charakteristika lexika Listáře plzeňského 
- Slovotvorná charakteristika lexika Dalimilovy kroniky 
- Charakteristika normy češtiny zachycené v mluvnicích 2. poloviny 19. století 
- Nářeční jazykové prostředky ve vybraném díle české literatury 19. století 
- Charakteristika morfologických a hláskoslovných jazykových prostředků neoficiálních mluvených projevů 

 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 

- Julius Fučík v textech Milana Kundery 
- Josef Škvorecký před Zbabělci 
- Poetika divadel malých forem (na zvoleném souboru) 
- Autor mého regionu 
- Kulturní rubrika zvoleného regionálního deníku (časopisu). 

 
 
 
 



PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 

- Aktualizované prostředky v současné sportovní publicistice 
- Nespisovné jazykové prostředky v rozhlasovém zpravodajství 
- Jazyk zvoleného díla Oty Pavla 
- Lexikum jihozápadočeského nářečí v současné komunikaci  
- Defekty v komunikátech administrativního stylu 

 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 

- Prostředky aktualizace v současné stylistice (klasifikace a frekvence) 
- Vyjadřování apozičních vztahů v komunikátech odborného funkčního stylu 
- Pojetí problematiky komunikačních funkcí výpovědí v tradici české syntaxe 
- Parenteze, její funkce a frekvence v současné publicistice 
- Syntax novinových titulků (srovnání oficiální a bulvární publicistiky) 

 
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. - zadáno 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 
-Historický soud Jana Kollára (Léthé, Acheron) 
- Josef Krasoslav Chmelenský a Karel Havlíček Borovský, pojetí literární kritiky 
- Vybrané eposy Vojtěcha Nejedlého   
- Dramata F. B. Mikovce 
- Motivy cesty a poutníka Erbenově Kytici 
 


