
Témata bakalá řských prací na rok 2016/2017 
 
Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu 16. 6. 2017. 
 
 
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. 
 
jde o širší tematické oblasti – předpokládá se další upřesnění (konzultace): 
 
- Česká sci-fi literatura (zkoumání vybraného autora nebo textu nebo subžánru) 
- Mediální gramotnost, mediální výchova (vybraný problém a jeho teoretické (ro)zpracování, nebo výzkum zvoleného jevu nebo 

problému) 
- Adaptace literárního díla (literární, filmová, komiksová, videoherní – teorie a zkoumání vybraných textů) 
- Narativní jevy v současné kultuře (buď teoretická práce řešící vybraný problém z oblasti literární a intermediální naratologie, 

nebo zkoumání vybraných textů nebo jevů) 
- Literatura a aktuální společenská témata (vyhledávání, zkoumání a rozbory současných literárních projevů řešících závažné 

společenské problémy (sociální vyloučení, rasismus, gender, LGBT, válka a teror, extremismus aj.) 
- možno dohodnout vlastní – dobře promyšlené – téma 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
 
- Postava čarodějnice ve světové autorské pohádce či ve světové fantasy 
 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
 
- Mluva cukrářů a kuchařů - výzkum sociolektu 
- Mluvený projev našich porevolučních prezidentů 
- Mluva záchranářů - výzkum sociolektu 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
 
- Dvě rady mladým králům    
- Dva válečné spory 15. století  
- Postila Jana Rokycany 
 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 
- Portrét regionálního autora (dle výběru uchazeče) 
- Literární dílo v kulturně politickém kontextu 
- Film dle literární předlohy (nezbytná aspoň základní orientace ve filmové řeči) 
- Příběh amatérského divadelního souboru (dle výběru uchazeče) 
- Kulturní rubrika v regionálním tisku 
 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 
- Expresivní výrazivo v současném bulvárním tisku. 
- Nespisovné prostředky ve zpravodajství komerčních rozhlasových stanic. 
- Stylová vrstva v komunikátech analytických publicistických útvarů. 
- Slovotvorná charakteristika slangových výrazů z oblasti stavebnictví. 
 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 
- Vyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylu 
- Vyjadřování široce způsobových vztahů v textech odborného funkčního stylu 
- Prostředky kondenzace textu v komunikátech administrativního funkčního stylu 
- Syntaktická a stylistická charakteristika učebních textů určených žákům 2. stupně základní  školy 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 
- Život a dílo regionálního autora ... 
- Amatérský divadelní soubor v ... 
- Ódy A. J. Puchmajera 
- Historický soud v Kollárově Slávy dceři - Léthé, Acheron 
- Reflexe současnosti v cyklu J. Vrchlického Zlomky epopeje lidstva 


