
Témata diplomových prací na rok 2020/2021

Termín pro zvolení témat DP a odevzdání podkladů pro zadání DP je dle termínovníku činností 7. 12. 
2020.

Věnujte prosím pozornost vyplňování podkladu, údaje z něj se nakopírují na originál zadání, které 
budete vevazovat do své kvalifikační práce.

Mgr. Vladimíra Brčáková

- Analýza didaktického aparátu čítanek pro ZŠ nebo SŠ
- Didaktická interpretace zvolených uměleckých textů (spojených žánrem, tématem nebo 

autorem)

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

- Tendence v užívání předložek v současné češtině
- Analýza uměleckého překladu literárního díla
- Čeština jako přistěhovalecký jazyk v kontaktu s jazykem majoritní společnosti (vybrané 

problémy)

Doc. PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

- Futurum v textech současné mluvené publicistiky
- Řečové vzory žáka ZŠ / SŠ
- Sociolekt vybraného oboru
- Projevy purismu v popularizačních příručkách o současné češtině
- Frazeologie ve vybraných učebnicích českého jazyka

PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.

- Mluva různých generací ve zvoleném regionu
- Mluvní (řečové) vzory vysokoškolských studentů 

Mgr. Jiří Novotný

- Otrokářství v nejstarší české hagiografii a historiografii
- Motiv konverze v české literatuře raného středověku
- Plzeňsko v kronikách husitské doby

Mgr. Růžena Písková, Ph.D.

- Vliv angličtiny na češtinu ve zvolené komunikační oblasti
- Mezipředmětová spolupráce na 2. stupni ZŠ (ČJL + zvolený předmět)
- Mezipředmětová spolupráce na 1. stupni ZŠ (ČJL + zvolený předmět)
- Současný systém dalšího vzdělávání pro učitele českého jazyka a literatury

Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.

- Synonymie sloves vybrané sémantické skupiny v dochovaných rukopisech Dalimilovy kroniky

PhDr. Zdeněk Suda, CSc.

- Slang v oblasti stavitelství
- Pomístní jména na katastru zvolené obce



PhDr. Jana Vaňková

- Aktualizované vyjadřování, módní výrazy a výrazy odrážející dobu vzniku v české publicistice 
(v letech 2011-2021)

- Žánr recenze v současné publicistice z  hlediska užitých  syntakticko-stylistických prostředků
- Vedlejší věty vztažné v textech odborného a administrativního stylu (nepravé vedlejší věty, 

konkurence relativ)

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


