
Témata diplomových prací na rok 2019/2020 
 
Termín pro zvolení témat DP a odevzdání podkladů pro zadání DP je dle termínovníku činností 6. 12. 
2019. 
 
Věnujte prosím pozornost vyplňování podkladu, údaje z něj se nakopírují na originál zadání, které 
budete vevazovat do své kvalifikační práce. 
 
 
Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. 
Tematické okruhy – v případě zájmu a výběru jednoho z okruhů je nutno ještě v rámci konzultací 
upřesnit: 

- 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/vědy v umělecké 
literatuře – studie vybraného konkrétního problému 

- 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 

- Analýza vybraných textů v čítankách pro 8. a 9. ročník ZŠ 
- Didaktická interpretace zvolených uměleckých textů (spojených buď žánrem, nebo tématem, 

příp. autorem)  
 
 
Doc. PhDr. Milan Hrdli čka, CSc. 

- Charakteristika a přínos vybraných popularizačních příruček o češtině (morfologie) 
- Charakteristika a přínos vybraných popularizačních příruček o češtině (slovní zásoba) 

 
 
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D. 

- Proměny jazykových prostředků ve vybraných časopisech pro dívky (jazyková charakteristika 
textů zvolených periodik v proměnách času) 

- Policejní slang - analýza sociolektu 
 
 
Mgr. Ji ří Novotný 

- Duchovní v nejstarší české hagiografii 
- Hystoria civitatis Plznensis Hilaria Litoměřického 
- Železný muž Robert Drozda 

 
 
Mgr. Růžena Písková, Ph.D. 

- Diferenciace ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ 
- Návaznost v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 
 
PhDr. Jana Va ňková 

- Jazyk propagačních tiskovin 
- Nejčastější typy interpunkčních chyb v současných administrativních textech 
- Syntaktické prostředky kondenzace v textech současné publicistiky 

 
 
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 

- Život a dílo....  (regionální autor) 
- Amatérský divadelní soubor v ....... 
- Raná epika Vítězslava Hálka 
- Časopis Lumír za redakce F. B. Mikovce 
- Básnická tvorba .... (zvolený autor ze skupiny tzv. lumírovských a ruchovských epigonů) 

 
 



Mgr. Věra Zelenková, Ph.D. 
- Kulturní příloha Rudého práva ve 20. letech 20. století 
- Poezie Petra Borkovce (zaměřeno interpretačně) 
- Poezie Bohdana Chlíbce (zaměřeno interpretačně) 
- Dramatik Josef Topol 


