
Témata diplomových prací na rok 2018/2019 
 
Termín pro zvolení témat DP a odevzdání podkladů pro zadání DP je dle termínovníku činností 7. 12. 2018. 
 
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. 
 
V případě zájmu a výběru jednoho z okruhů je nutno ještě v rámci konzultací upřesnit předmět práce a zadání : 

- Současná česká básnická tvorba – studie vybraného teoretického problému nebo díla vybraných autorů 
- Česká esejistická tvorba – studie o dějinách žánru eseje, v kontextu evropské literatury, nebo v rámci české literatury, 

nebo zkoumání či srovnávání konkrétní tvorby vybraných autorů 
- Technika a věda v literatuře – způsoby zobrazování a pojednávání techniky v umělecké literatuře – studie vybraného 

konkrétního problému (např. problematika tzv. retrofuturismu ve sci-fi apod.) 
- Game-book – teoretická studie o vzniku a vývoji tohoto narativního žánru či formátu, nebo zkoumání či srovnávání 

konkrétních vybraných textů 
- Mediální gramotnost a mediální výchova – studie nebo výzkum vybraného konkrétního problému 
- Zpracování vlastního zvoleného (konkrétně a dopodrobna promyšleného) tématu, problému 

 
 
Mgr. Vladimíra Br čáková  
 

- Balada jako učivo na ZŠ nebo SŠ 
- Vztah literárněvědné a didaktické interpretace 
- Didaktická interpretace vybraného uměleckého textu 
- Postava tatínka v české autorské pohádce 

 
 

PaedDr. Helena  Chýlová, Ph.D. 
 

- Sociolekt či mluva zvoleného oboru 
- Jazyk a styl vybraného typu blogu 
- Argumentace a jazykové prostředky argumentace ve vybraném televizním pořadu 
- Slovesa 2. třídy v tištěné publicistice 

 
 

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 
 

- Běžná mluva různých generací ve zvoleném regionu 
- Policejní slang - analýza sociolektu 

 
 
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. 
 

- libovolné téma dle zájmu studenta 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 
 

- Motiv duchovního v nejstarší české hagiografii 
- Lucemburkové a Petr Žitavský 
- Jan Lucemburský v kronikách doby Karla IV. 

 
 
Mgr. Martina Sp ěváčková, Ph.D. 
 

- Slovotvorná utvářenost adjektiv v pramenech Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila 
- Synonymie sloves řečové činnosti v žákovských pracích 

 
 
PaedDr. Ji ří Staněk, CSc. 
 

- Autor mého regionu (osobnostní a tvůrčí profil publicisty, dramatika, prozaika, básníka) 
- Příběh divadelního souboru (historie, repertoár, osobnosti amatérského kolektivu) 

 
 
PhDr. Zden ěk Suda, CSc. 
 

- Nácvik slohových útvarů publicistického stylu na 2. stupni ZŠ 
- Zastoupení  administrativního stylu v současném slohovém didaktickém systému na ZŠ 
- Výskyt charakteristických znaků subjektivně zabarveného popisu ve slohových pracích žáků na 2. stupni základní školy 
- Zednický slang 
- Pomístní  jména na katastru zvolené obce 

 
 

PhDr. Jana Va ňková 
 

- Výskyt, frekvence a vyjadřování doplňku v textech odborného funkčního stylu  
- Prostředky kondenzace textu v komunikátech administrativního funkčního stylu 
- Interpunkční nedostatky v textech vysokoškolských kvalifikačních prací 

 
 



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 
- Tři básnické sbírky 1868-1869 - V. Šolc; Prvosenky, J., Neruda, Knihy vršů; E. Miřiovský, Básně  

 
 
Mgr. Věra Zelenková, Ph.D. 
 

- Palimpsest v současné české próze 
- Prozaik Jan Zábrana (zaměřeno na povídkovou tvorbu) 
- Poezie Bohdana Chlíbce (zaměřeno interpretačně) 
- Dramatik Josef Topol 


