
Témata bakalá řských prací na rok 2015/2016 
 
Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu 17. 6. 2016. 
 
 
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. 
 
širší tematické oblasti – předpokládá se další upřesnění (konzultace): 
 
- Česká sci-fi literatura (zkoumání vybraného autora nebo textu) 
- Mediální gramotnost, mediální výchova (vybraný problém a jeho studie nebo výzkum) 
- Adaptace literárního díla (literární, filmová, komiksová, videoherní – teorie a zkoumání vybraných textů) 
- Literatura a internet (zkoumání prezentace knih a spisovatelů na internetu, stránek s publikovanou poezií a čtením na 

pokračování apod.) 
- vlastní – dobře promyšlené – téma 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
 
- Postmoderní narativní strategie ve vybraných literárních dílech 
 
 
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. 
 
- Analýza písńových textů jednoho interpreta 
- Slang zvoleného oboru 
- Výklad vybraného typu onym 
- Komparace Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha a Dialektického slovníku chodského J. F. Hrušky 
 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
 
- Jazyk v geocachingu - výzkum sociolektu 
- Jazyk silových sportů (vzpírání, box, kulturistika, posilování) - výzkum sociolektu 
 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
 
- Život svaté Kateřiny 
- Jan Hus a Petr Chelčický o církvi 
- Oráč a Tkadleček – úroveň argumentace 
 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 
- Jazyk periodika typu obecní/městský zpravodaj (obec/město dle vlastního výběru, město do velikosti cca 5 000 obyvatel) 
- Syntaktická výstavba výpovědi ve vybraných typech žákovských slohových prací na 2. stupni ZŠ 
- Znalost kodifikačního prostředí a současných kodifikačních zdrojů u učitelů ČJ na ZŠ 
- Konstrukce typu Staropramen Extraliga, EU projekty apod. v současné češtině 
- vlastní téma dle domluvy 
 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 
- Aktualizované prostředky v současné sportovní publicistice 
- Administrativní styl ve vývoji české stylistiky 
- Přechodníky ve vybraných dílech Miroslava Horníčka 
- Stylová charakteristika komunikátů populárně naučného stylu ve vybraných periodikách 
- Nespisovné prostředky v současném rozhlasovém a televizním zpravodajství 
 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 
- Výskyt, frekvence a vyjadřování doplňku v textech současné publicistiky 
- Výskyt a frekvence koordinačních vztahů v textech odborného funkčního stylu 
- Syntaktické a sémantické vztahy, jejich klasifikace a vymezení v tradici české syntaxe 
- Základní typy syntakticko-stylistických nedostatků v textech bakalářských prací 
- Interpunkční nedostatky v textech kvalifikačních prací 
 
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 
- Literární dílo ... (regionální spisovatel) 
- Ochotnický soubor v ....  



- Rusko a ruská společnost v díle Karla Havlíčka Borovského  
- Charakteristické rysy romanet Jakuba Arbesa  
- Charakteristické rysy vybraných povídek Karoliny Světlé 


