
Témata bakalá řských prací na rok 2018/2019 
 
Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu 14. 6. 2019. 
 
 
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 (teoretická práce a/nebo analýza vybraného díla) 
- Literatura a internet  
- Literatura a gender (teoretická práce a/nebo analýza vybraných textů) 
- vlastní téma (předpokládá se aspoň částečné teoretické zvládnutí vybraného tématu 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
- Aplikace idejí recepční estetiky a Ingardenovy fenomenologie do školní literární komunikace 
- Didaktické využití transformovaného konceptu mimesis ve školní literární výchově 
 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
- Popularizační příručky o češtině (50-80. léta) 
- Popularizující příručky o češtině (90. léta do současnosti) 
 
 
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. 
- Šermířský sociolekt 
- Sociolekt zvoleného oboru 
- Názvy výrobků ve zvolené oblasti 
- Jazyk vybraných příspěvků na Youtube 
 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
- Jazyk silových sportů (vzpírání, box, kulturistika, posilování) - výzkum sociolektu  
- Jazyk geocachingu - výzkum sociolektu 
 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
- Duchovní v nejstarší české hagiografii 
- Přemyslovská pověst od 10. do 14. století 
- Motivy násilí v kronikách doby husitské 
 
 
Mgr. Růžena Písková, Ph.D. 
- Práce s textem v hodinách slohové výchovy 
- Mezioborové přesahy ve výuce českého jazyka 
- Analýza učebnic českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ se zaměřením na mezioborové přesahy 
 
 
Mgr. Martina Sp ěváčková, Ph.D. 
- Slovotvorná utvářenost adjektiv v pramenech Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila 
- Synonymie sloves řečové činnosti v žákovských pracích 
 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
- Nespisovné jazykové prostředky v rozhlasovém zpravodajství 
- Stavařský slang 
 
 
PhDr. Jana Va ňková 
- Adverbiale modi – druhy, výskyt a frekvence v textech současné publicistiky 
- Jazyková charakteristika textů e-mailové korespondence vysokoškolských studentů 
- Chápání pojmu věta a výpověď v tradici české lingvistiky 
- Syntaktické a sémantické vztahy, jejich klasifikace a vymezení v tradici české syntaxe 
 
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
- Prostor a postava v Rukopisech královédvorském a zelenohorském 
- Historický soud Jana Kollára (Léthé, Acheron) 
- Cesta a poutník v Kytici z pověstí národních K. J. Erbena  
- Život a dílo .......... (zvolený regionální autor)  
- Básnické dílo..... (zvolený tzv. epigon lumírovců nebo ruchovců) 
 
 
Mgr. Věra Zelenková, Ph.D. 
- Povídková tvorba Jana Zábrany 



- Problematika kompozice v současné české próze, 
- Analýza básnické tvorby Bohdana Chlíbce. 
 


