
Témata bakalá řských prací na rok 2017/2018 
 
Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu 15. 6. 2018. 
 
 
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) 
- Mediální gramotnost, mediální výchova (vybraný problém a jeho studie nebo výzkum) 
- Parodie (teorie, analýza vybraného díla) 
- Literatura a internet  
- vlastní téma (– předpokládá se aspoň částečné teoretické zvládnutí vybraného tématu 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
- Postava tatínka v české autorské pohádce. 
 
 
PaedDr. Helena  Chýlová, Ph.D. 
- Sociolekt zvoleného oboru 
- Přejatá slovesa v současné psané publicitice 
- Jména domácích mazlíčků 
 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
Témata pro MŠ: 
- Obrázková osnova a její využití v MŠ 
- Básně pro děti a jejich využití v MŠ 
- Vyprávění pohádek s pomocí předmětů 
- Hmatové knihy a jejich tvorba 
+ další dle vlastního návrhu 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
- Duchovní v nejstarší české literární tvorbě 
- Žena v nejstarší české literární tvorbě 
- Humor v intencionální próze Miloše Kratochvíla 
 
 
Mgr. Martina Sp ěváčková 
- Slovotvorná utvářenost adjektiv v pramenech Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila 
 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
- Autor mého regionu (představení díla autora/ autorky) dle výběru uchazeče 
- Literární dílo v diskusi (próza/ poezie/ drama v dobových ohlasech) 
- Kulturní politika v regionálním tisku (denním, týdením). 

 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
- Stylová vrstva projevů analytických publicistických útvarů 
- Jazyková stránka mluvených komunikátů sportovních reportáží 
- Protichůdné tendence v současné publicistice 
- Slovotvorná charakteristika slangového výraziva v oblasti stavebnictví 
- Pomístní jména na katastru zvolené obce 
 
 
PhDr. Jana Va ňková 
- Syntakticko-stylistická charakteristika textů regionální publicistiky 
- Syntakticko-stylistická charakteristika textů sportovní publicistiky 
- Syntakticko-stylistické defekty ve vybraných administrativních textech 
 
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 
- Využití elektronických testů a kvízů ve výuce českého jazyka 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
- Ochotnický soubor v .................... 
- Život a dílo (regionální spisovatel) 
- Prostor v poezii počátků národního obrození 
- Život a dílo (zvolený básník ze skupiny tzv. epigonů ruchovců a lumírovců) 
- Dramata Aloise Jiráska- husitská trilogie 
 
 
Mgr. Věra Zelenková, Ph.D. 
- Povídková tvorba Jana Zábrany 
- Problematika kompozice v současné české próze 



- Analýza básnické tvorby Bohdana Chlíbce 


