
Témata diplomových prací na rok 2007/2008  
 
 
Doc. PhDr. Ladislav Gawlik, CSc. 
 
- Franz Kafka a Alfred Kubin. 
- Jaroslav Hašek a Joseph Roth. 
- Vizuální aspekty Vančurovy tvorby. 
- Walter Benjamin - literární kritik a estetik. 
 
 
PhDr. et PaedDr. Zbyn ěk Holub, Ph.D. 
 
- Lexikálně sémantická analýza lexikonu vybrané lokality. 
- Lexikálně sémantická analýza vybraných témat Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha. 
- Výpovědi rodilých mluvčích vybraného regionu v kontextu metod korpusové lingvistiky. 
 
 
PaedDr. Helena Chýlová 
 
- Slang zvoleného oboru. 
- K jazyku vybraného barokního autora či památky. 
- Jazykový purismus v 2. polovině 19. století a jeho doklady 

 
 

Doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. 
 
- Básnický vývoj Františka Hrubína. 
- Místo poezie Františka Halase v kontextu básnické tvorby a boje o Halase. 
- Meditativní poezie Josefa Hory v kontextu jeho tvorby. 
 
 
Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. 
 
Pro 2. st. ZŠ: 
- Čtenářská gramotnost žáka na 2. st. ZŠ (téma se upřesní individuálně). 
- Kreativní metodika v literární výchově na 2. st. ZŠ. 
 
Pro SŠ: 
- Strategie vyprávění v české postmodernistické próze. 
- Texty české trampské a countryové písně. 
- Dívčí a ženský román přelomu 20. a 21. století. 

 
 

Mgr. Jitka Lukášová 
 
- Fonetické a fonologické aspekty mluvené komunikace v češtině pro cizince. 
 
 
PaedDr. Jitka Málková 
 
- Mluvený projev učitele češtiny ve vyučování na 2. st. ZŠ. 
- Mluvený projev učitele (nečeštináře) ve vyučování na 2. st. ZŠ. 
 
 
Mgr. Jaroslava Nováková 
 
- Náročnost a hodnocení v českém jazyce v 6. roč. ZŠ (srovnávací studie). 
- Život a smrt ve frazeologii. 
- Vyjadřovací schopnosti v seniu. 
- Další témata z oblasti: neurolingvistiky, psycholingvistiky, obecné lingvistiky, žurnalistiky. 
 
Pro 1. st.: 
- Rozvoj slovní zásoby u žáků 1. stupně ZŠ. 
- Vyprávění a jeho nácvik na 1. stupni ZŠ. 

 
 



Mgr. Ji ří Novotný 
 
- Současná recepce vybraného díla starší české literatury. 
- Česká hradiště v Kosmově podání. 
- Rostlinné motivy české barokní lyriky. 

 
 

PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. 
 
- Problémy poetiky Karla Šiktance. 
- Romány a povídky Jaroslava Vejvody. 
 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc. 
 
- Charakteristika jazyka časopisu Právník (vývoj odborného jazyka v 19. století). 
- Charakteristika jazyka časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (vývoj  

odborného jazyka v 19. století). 
- Morfologické jazykové prostředky charakteristické pro spontánní projevy mluvčích z  

jihozápadočeského regionu. 
 
 
Mgr. Martin Prošek 
 
- Stylové hodnocení syntaktických jevů v Greplově - Karlíkově Skladbě češtiny. 
- Vývoj pojetí hovorové češtiny v české lingvistice. 
 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 
- Časopis Dikobraz na přelomu 40. a 50. let. 
- Autor mého regionu. 
- Václav Lacina – profil. 
- Ota Pavel – žurnalista. 
 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 
- Přívlastková místní jména v Čechách. 
- Didaktická průprava k útvarům administrativního stylu na 2. st. ZŠ. 
- Slang zvoleného stavebního oboru. 
 
 
PhDr. Jana Va ňková 
 
- Porušování principů koherence textu v pracích středoškolských studentů. 
- Prostředky aktualizace a módní výrazy v publicistice pro mládež. 
- Výskyt, frekvence a postavení přívlastkových konstrukcí v současné publicistice. 
 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
 
- Život a dílo regionálního autora. 
- Amatérský divadelní spolek v........ 
- Básnická tvorba....... (zvolený básník ze skupiny tzv. lumírovských epigonů, nutno pracovat s internetem). 
- K. J. Erben a A. Dvořák - Dvořákovy symfonické básně inspirované Erbenovými baladami (pro Hv). 
- Německá básnická tvorba v kontextu díla K. H. Máchy (pro N). 


