
Témata bakalá řských prací na rok 2019/2020 
 
Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu 12. 6. 2020. 
 
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková 
 

- Principy ozvláštnění uměleckého jazyka 
- Introspektivní techniky vyprávěcích situací 
- Obraz duševní poruchy v české literatuře 

 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 

- Nespisovné útvary češtiny v uměleckém překladu 
 
 
Doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. 
 

- Sociolekt zvoleného oboru 
- Názvy mléčných výrobků z porovnávacího aspektu 
- Jazyk časopisů pro dívky 
- Obrazná pojmenování v současné sportovní publicistice 

 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
 

- Mluva lékárníků - analýza sociolektu 
- Mluvený projev v televizních pořadech o vaření 

 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 

- Rozvoj zrakového vnímání u dítěte v MŠ  
- Rozvoj sluchového vnímání u dítěte v MŠ 
- Rozvoj morfologicko-syntaktické jazykové roviny v rámci řečového vývoje dítěte 
- Podpora rozvoje lexikálně-sémantické jazykové roviny u dítěte předškolního věku 
- Rozvoj pragmatické jazykové roviny u dětí v MŠ 
- Specifické pomůcky pro rozvoj zvolené oblasti u dítěte v MŠ 
- Individuální práce s předškoláky v MŠ 
- Využití autorské pohádky v MŠ 
- Pověsti zvoleného regionu a jejich využití v MŠ  
- Libovolné téma dle zájmu studenta 

 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
 

- Zotročování a přesídlování v nejstarší české literatuře 
- Kosmovy cesty českou krajinou 
- Motivy násilí v kronikách doby husitské 

 
 
Mgr. Růžena Písková, Ph.D. 
 

- Analýza didaktických materiálů dostupných online (se zaměřením na žáky 1. stupně ZŠ) 
- Analýza didaktických materiálů dostupných online (se zaměřením na žáky 2. stupně ZŠ) 
- Případně téma na základě zájmu studenta bude zadáno po předchozí domluvě.  

 
 
Mgr. Martina Sp ěváčková, Ph.D. 
 

- Tereziánské reformy a výuka češtiny v Rakousku 
- Jazykové prostředky v dochovaných rukopisech Dalimilovy kroniky 

 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 

- Jaroslav Seifert publicista 
- Analýza strukturních dominant: a/ vybraného autora;  

b/ typických pro zvolené období 
- Film a jeho literární předloha /komparace/ 

 
 



PhDr. Jana Va ňková 
 

- Charakteristika titulků v textech současné české publicistiky 
- Výskyt, frekvence a klasifikace významových typů adnominálních genitivů v textech odborného 

funkčního stylu 
- Výskyt a frekvence jednotlivých typů souvětných útvarů v textech odborného funkčního stylu 

 
 
Mgr. Věra Zelenková, Ph.D. 
 

- Povídková tvorba Jana Zábrany 
- Problematika kompozice v současné české próze 
- Analýza básnické tvorby Bohdana Chlíbce 
- Detektivní prvky v prózách Edvarda Valenty 

 
 


