
Témata diplomových prací na rok 2006/2007 
 
 PhDr. et PaedDr. Zbyn ěk Holub, Ph.D. 
� Specifika slovníku Domažlicka nba pozadí starších i novějších výzkumů: až 2 posluchači 
� Lokální slovník vybrané západočeské nebo jihočeské lokality (s ohledem na frazeologii): až 3 posluchači 
� Analýza vybraných lexikografických, lexikologických, frazeologických nebo paremiologických problémů - na 

slovníku Jindřicha Jindřicha: až 3 posluchači 
 

PaedDr. Helena Chýlová 
� Slang zvoleného oboru 
� Současná mluvená čeština 
� Jazyk současné publicistiky 

 
 Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. 
� Kulturní symboly v tvorbě Jana Skácela - pro uč. SŠ 
� Čtenářské zájmy raných pubescentů a jejich využití v motivační metodice literární výchovy - pro komb. stud. 

uč. 1. st. ZŠ 
� Metodika tvořivé dramatiky v literární výchově na 2. st. ZŠ - pro 2. st. 
� Metodika tvořivé dramatiky v literární výchově na SŠ - pro SŠ 
 

PaedDr. Jitka Málková 
� Mluvený projev učitele ve vyučování na 1. st. ZŠ 
� Mluvený projev učitele ve vyučování na 2. st. ZŠ 
 
 Mgr. Ji ří Novotný 
� Recepce vybraných staročeských textů na základní (střední) škole 
� Recepce vybraných textů české literatury 19. století na základní (střední) škole 
� Staročeský text a interdisciplinární vztahy na základní (střední) škole 
� Maďaři a Poláci v české literatuře 10.-12. století 
� Topoi v české předhusitské literatuře 
 

PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. 
� Plzeňské romány Stanislava Vejvody  
� Soudobý literární feminismus 
� Literární memoáry 2. pol. 20. století 
� Česká meziválečná  detektivní próza 

 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 

� Básník a prozaik Stanislav Neumann 
� Profil prozaika Pavla Naumana 
� Autor regionu (básník, prozaik) 

 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 

� Slovní zásoba rozhlasových moderátorů 
� Pomístní jména na katastru zvolené obce 
� Slang vybraného sportovního odvětví 
� Didaktická průprava k útvarům publicistického stylu na 2. stupni ZŠ 
� K netradičním formám opakování v jazykovém vyučování na 2. stupni ZŠ 

 
PhDr. Jana Va ňková 

� Prostředky aktualizace v současné psané publicistice 
� Obrazná vyjádření v mluvené publicistice jako prostředek stylové aktivizace 
� Stylizační nedostatky v textech studentských odborných prací 
 
 Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
� Historie ochotnického souboru v.... 
� Život a dílo..... (regionální autor) 
� Hudební zpracování konkrétního literárního tématu, díla 
� Puchmajerovci a prozodická reforma J. Dobrovského 
� František Jaroslav Vacek Kamenický 
 


