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TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ – AR 2021/2022 
 

 

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 

1) Problematika výuky výslovnosti španělštiny [Téma předběžně rezervováno] 

 

2) Projektová a problémová výuka španělštiny [Téma předběžně rezervováno] 

 

3) Frazeologismy obsahující lexém nariz [Téma předběžně rezervováno] 

 

4) Kontexty používání španělských sloves ser, estar, hay [Téma předběžně rezervováno] 

Volné téma - vybrat pouze 1 téma z následujících (č. 5 - 7): 

 

5) Výuka španělštiny ve třídách se studenty s OMJ (odlišným mateřským jazykem) 

 

6) Motivace studentů FF JU ke studiu učitelství románských jazyků (možno pro studenty 

SJ i FJ) 

 

7) Strategie výuky vybrané gramatické kategorie: subjuntiv přítomný 

 

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D. 

 

1) Sociologické aspekty v dílech francouzské spisovatelky Annie Ernaux [Téma 

předběžně rezervováno]  

 

2) Problémy současné společnosti v románech francouzské autorky Delphine de Vigan 

[Téma předběžně rezervováno]  

 

3) Překlady Jiřího Konůpka [nebo Petra Kopty nebo Svatopluka Kadlece] z francouzštiny 

(poezie a dramata) [Téma předběžně rezervováno]  

 

4) Romantický idealismus ve « venkovských » románech George Sandové (La Mare au 

diable ; La Petite Fadette ; François le Champi)   

5) Povídková tvorba Émila Zoly   

 

 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. 

 

1) Itálie očima dvou českých cestovatelek. Italské cesty Anny Řehákové a Simonetty 

Buonaccini  [Téma předběžně rezervováno]  

 

2) Nadpřirozené bytosti v Calvinově sbírce pohádek Fiabe italiane [Téma předběžně 

rezervováno]  

 

3) Nové hlasy. Problematika LGBTQ komunity v současné italské literatuře [Téma 

předběžně rezervováno]  
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JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D. 

 

1) Balkánská migrační trasa ve francouzském kontextu a translatologický rozbor vybrané 

terminologie z oblasti migrace s glosářem [Téma předběžně rezervováno] 

 

2) Podpora multilingvismu v EU jako jedna z priorit francouzského předsednictví v Radě 

EU a translatologický rozbor příslušné terminologie s glosářem 

 
3) Evropská charta regionálních a menšinových jazyků ve francouzském a českém 

kontextu a translatologický rozbor příslušné terminologie s glosářem 

 
4) Komparativní analýza vybrané české a francouzské právní úpravy a rozbor příslušné 

právní terminologie s glosářem 

 

5) Komparativní analýza vybrané české a španělské právní úpravy a rozbor příslušné 

právní terminologie s glosářem 

 

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 

 

1) Interpunkce v současné francouzštině 

 

2) Infinitif de narration v díle Honoré de Balzaca 

 

3) Subjunktiv imperfekta a plusquamperfekta v současné francouzštině – korpusová 

analýza  

 

4) Dvojitě složené časy v současné francouzštině – kontrastivní korpusová analýza 

(InterCorp) 

 

5) Onomatopoická slova v současné francouzštině – kontrastivní korpusová analýza. 

[Téma předběžně rezervováno] 

 

6) Deminutiva v současné francouzštině. 

 

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D. 

1) Kontrastivní analýza výrazů vyjadřujících jistotní modalitu – asi, snad, zřejmě, patrně 

atd. (kontrastivní korpusová analýza zaměřená na odborné texty)  

2) Respondentní prostředky českých modálních sloves v čase minulém (kontrastivní 

korpusová analýza)   

3) Respondentní prostředky sloves vyjadřujících směr pohybu (kontrastivní korpusová 

analýza)  

4) Výrazové prostředky repetitivnosti v češtině a španělštině v kontrastivní perspektivě 
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5) Komparativní analýza právní terminologie z vybrané oblasti trestního nebo občanského 

práva v LA španělštině [Téma možno zadat více studentům, nutno dopředu upřesnit 

oblast práva a zemi]  

 

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D. 

 

1) Život a dílo osobností pražské romanistiky [Téma pro vícero studentů, BP bude 

věnována vždy jedné konkrétní osobnosti]  

 

2) Alfons X. Kastilský jako trubadúr  

 

3) Postavy ve hře Soldadesca od Torrese Naharra 

 

4) Charakteristika postavy vojáka v Auto del repelón od Juana del Enciny 

 

5) Obraz Španěla a Španělska v La Lozana andaluza od Francisca Delicada  

 

 

prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 

 

1) Principy krácení slov v současné francouzštině (typu professeur > prof) – FR 

 

2) Lexikální tvořivost v období pandemie (mj. i s využitím korpusu Araneum Italicum 

Novum MMXXI) – IT 

 

3) Testování úspěšnosti strojového překladu při dezambiguaci významu vybraných slov 

v kontextu – FR/IT 

 

        

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D. 

 

1) Il sessismo nel lessico delle professioni: eufemismi, politically correct e ibridismi 

(Sexuální diskriminace v profesní slovní zásobě: eufemismy, výrazy politically correct 

a hybridy)  

2) Il rinnovamento dello slang italiano dei giovani attraverso i dialettalismi (Obnovení 

italského slangu mladistvých pomocí lexik dialektů) 

 

3) La lingua italiana della gastronomia: da Pellegrino Artusi fino ai blog di cucina (Italský 

gastronomický jazyk: od Pellegrina Artusiho po internetové blogy o kuchyni)  

 

4) Le relazioni morfomiche nei paradigmi del passato remoto (Morfomické vztahy v 

paradigmatech passata remota)  

 

Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D. 

1) Dynamika vyjadřování youtuberů a influencerů v současné španělštině: případová 

studie [Téma předběžně rezervováno] 
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2) Amerikanismy v současné španělštině: srovnávací lexikografická analýza hesel z 

vybrané tematické oblasti [Téma předběžně rezervováno]  

3) Vyjadřovací prostředky inkluzivní španělštiny: analýza institucionálních příruček 

4) Anglicismy v oblasti kryptoměn ve španělštině a češtině: srovnávací korpusová 

analýza (s výstupním glosářem) [Téma předběžně rezervováno, nutná další domluva] 

 


