
Témata diplomových prací na rok 2012/2013  
 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
 
- Prvky hororu ve vybraných titulech světové autorské pohádky 
- Humor v české autorské pohádce 60. let 
- Světová fantasy v četbě pubescentů 
- Didaktická interpretace vybraných titulů z české příběhové prózy s dětským hrdinou 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 
 
PaedDr. Helena Chýlová  
 
- Pomístní jména ve vybraném regionu 
- Slang jednoho oboru 
- Současné učebnice češtiny z hlediska jazykového purismu 
- Lexikální rovina kuchařského textu z 18. století 
 
PaedDr. Jitka Málková 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, PH.D.  
 
Pro 2. st. ZŠ a SŠ  
- Kontaktové prostředky v promluvě moderátorů zvolené rozhlasové stanice 
- Jazyková komika zvoleného filmu 
- Černá kronika ve 20. století (srovnávací studie podobně zaměřených rubrik v tištěných periodikách) 
- Slang zvoleného oboru, specifické zájmové oblasti 
- Historický slang (metodologie sběru dat u mrtvého slangu, slang dle výběru) 
- Transliterace a transkripce zvoleného starého dokumentu (starých dokumentů) 
- Paleografie versus lingvistika (teoretická studie) 
- Nové trendy v neurolingvistice (nutná znalost anglického jazyka) 
- Vliv cizího-mateřského jazyka (dle výběru) na výslovnost cizince při mluveném projevu v češtině 
- Prostředky manipulace a persvaze (ovlivňování) v projevech českých a československých 

prezidentů (dle výběru) 
- Jazyk nápisů na válečných hrobech 
- Nápisy na hrobech významných osobností 
- Nácvik odborného funkčního stylu na 2. stupni ZŠ/SŠ 
- Pojetí vyučovací metody-diktátu a jeho funkce na 2. stupni ZŠ 
- Proměny českého bulvárního tisku (srovnání vybraných let) 
- Funkce popisků ve zpravodajství 
- Příbalový leták u léků jako ustálená forma komunikátu a jeho proměna 
- Pamětní desky – stylistická analýza jejich textů 
- Čeština versus zvolený neindoevropský jazyk (student nemusí vybraný jazyk aktivně ovládat, ale 

musí být schopen nastudovat si jeho strukturu) 
- Frekvenční slovník jazyka zvoleného autora/básníka 
- Podoba městských/obecních kronik s důrazem na využití spisovnosti ve vyjadřování 
- Stylistická analýza projevů Václava Havla 
- Změny ve výskytu antroponym ve zvoleném regionu 
- Využití konotace v anekdotách 
- Terminologie vojenského letectví 
- Jazyk náhrobních nápisů 
Zadané téma m ůže být upraveno dle zájmu studenta/ky, nebo lze nav rhnout vlastní téma. 
 
Pro 1. stupe ň ZŠ 
- Nadané dítě ve standardní třídě (včetně konkrétních návrhů činností využitelných v praxi) 
- Rozvoj slovní zásoby u žáků 1. ročníku ZŠ, event. jiného ročníku (včetně konkrétních návrhů 
činností využitelných v praxi) 

- Charakteristika učebního funkčního stylu učebnic pro 1. stupeň ZŠ (srovnání učebnic od různých 
vydavatelů) 



- Vývoj zvoleného časopisu pro děti předškolního a mladšího školního věku 
- Využití denního tisku ve výuce na 1. stupni ZŠ - zvolit ročník (včetně konkrétních návrhů činností 

využitelných v praxi) 
- Využití veršů při nácviku psaní a čtení v 1. ročníku ZŠ (kritické zhodnocení učebních materiálů) 
Zadané téma m ůže být upraveno dle zájmu studenta/ky, nebo lze nav rhnout vlastní téma. 
 
Mgr. Ji ří Novotný  
 
- Filiace přemyslovské pověsti do 14. století 
- Otrokářství v nejstarší české hagiografii a historiografii 
- Příroda v české historiografii 12. století 
 
PhDr. Eva Pasá čková, CSc.  
 
- Charakteristika slovní zásoby listin Listáře plzeňského 
- Charakteristika slovotvorně utvářených jazykových prostředků užitých ve staročeské skladbě 

Tkadleček 
- Charakteristika slovotvorně utvářené slovní zásoby staročeské Kroniky trojánské 
- Jazykové prostředky vybraného barokního kázání 
- Dialektismy ve vybraném literárním díle 19. století 
- Dialektismy v dílech obrozenců 
- Jazykové prostředky městské administrativy 17., 18. století 
- Charakteristika jazykových prostředků vybraných kramářských písní 
- Norma češtiny zachycená v mluvnicích 2. pol. 19. století 
 
PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc.  
 
- Česká próza (literatura) v období protektorátu 
- Kabarety a divadla malých forem 
- Portrét autora (dle výběru studenta) 
- Autor mého regionu 
- Ota Pavel – novinář 
- Další možná témata po domluvě 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc.  
 
- Přejatá slova v publicistických komunikátech 
- Sémantické tvoření v komunikátech sportovních novinářů 
- Lexikální prostředky jihozápadočeského nářečí v současné komunikaci 
- Zastoupení administrativního stylu v současném slohovém didaktickém systému na SŠ 
- Využití reprodukce při práci s textem na 1./2. stupni ZŠ 
 
PhDr. Jana Va ňková  
 
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.  
 
- Amatérský divadelní soubor v… 
- Život a dílo (regionální spisovatel) 
- Raná epika Vítězslava Hálka 
- Historické prózy Prokopa Chocholouška 
- Jaroslav Vrchlický – reflexe současnosti ve Zlomcích epopeje lidstva 

 


