
Témata bakalářských a magisterských prací 2021/2022 
 
Studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě nejdříve v lednu 2022, odevzdávají teze do 15. 
3. 2021. Pro jejich zaevidování do SIS, resp. schválení garantem studijního programu platí 
termín 30. 4. 2020.       
Studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě nejdříve v červnu 2022, odevzdávají teze do 1. 
8. 2021. Pro jejich zaevidování do SIS, resp. schválení garantem studijního programu platí 
termín 30. 9. 2020. 
 
Od zaevidování tezí do obhajoby práce musí uběhnout minimálně 8 kalendářních měsíců. 
 
POZOR – pro praktické bakalářské práce použijte příslušný formulář. 
 
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 
Bc. práce  

1. Literární noviny, Literární listy a Listy (1966-1969), příběh zániku významného 
týdeníku Svazu čsl. spisovatelů 

2. Vlastní literární reportáž. Teoretické vymezení, výběr způsobu vyprávění literární 
reportáže (praktická bc. práce) 

3. Nakladatelsví (Baobab, Host, Meander, Práh, Labyrint, Paseka na výběr) v roce 
pandemie (2020). Analýza proměn webového portálu, vybraného kritického a 
čtenářského ohlasu děl  

4. Časopis Lógr, kulturní časopis mileniálů  
Mgr. práce 

1. Různost narace v literárních reportážích polských autorů (dle výběru) 
2. Reportér a novinář Jáchym Topol (soubor Výstup Jižní věží) 
3. Kulturní časopisy v meziválečném období (Rozpravy Aventina, Host apod.) 
4. Kritické reflexe prozaické tvorby Markéty Pilátové (výběr děl) 
5. Tvar, literární obtýdeník ve dvou různých letech v 21. století 

 
Mgr. František Géla 
Praktické bc. práce 

1. Fotografie (zpracování konkrétního tématu formou fotografického dokumentu - 
fotoknihy)  

2. TV (zpracování konkrétního tématu nebo portrétu vybrané osobnosti formou 
publicistické reportáže nebo televizního dokumentu)  

Bc. a mgr. Práce 
1. Sportovní fotografie (česká a světová sportovní fotografie z historického i současného 

pohledu, osobnosti sportovní fotografie apod. 
2.  Video v kontextu online zpravodajství 
3. Vizuální aspekty televizního zpravodajství 
4. Technologie v televizním zpravodajství (využití nových technologií, konkrétní postupy 

apod.) 
 
Doc. PhDr. Jan Halada, Ph.D. 
Bc. práce 

1. Profil současného nakladatele (podle vlastního výběru a na základě konzultace 
svedoucím práce) 

2. Historie nakladatelství a knižního obchodu (kritická studie z dějin nakladatelství) 
3. Historie a současnost čs. sportu v médiích a jako fenomén doby 

Mgr. práce 
1. Čtenáři a knihy (analýza vztahu v teoretické a empirické rovině) 
2. Kniha jako médium (její postavení v současném mediálním světě, vztahy, vazby a 

souvislosti) 
3. Kniha jako součást kultury (kulturně sociologická studie) 



 
PhDr. Jan Jirků, Ph.D. 
Bc. i Mgr. práce 

1. Uživatelský přístup k nově zaváděným komunikačním technologiím (na příkladu 
smart televizí, smartphonů s ohebným displejem apod.) 

2. Ergonomická konvergence a její dopady na uspořádání zpravodajských místností 
3. Nárůst počtu televizních kanálů dostupných prostřednictvím DVB-T(T2) vysílání 

v České republice jako důsledek digitalizace televizního vysílání 
 
doc. Filip Láb, Ph.D.  
Bc. práce 

1. Praktická bakalářská práce - fotokniha - soubor fotografií na téma aktuálního 
společenského významu (následky covid, chudoba, bytová krize, turismofobia, 
extremismus, vyloučené oblasti, doprava, životní prostředí, etc). Bližší upřesnění na 
základě osobní konzultace 

2. Vizuální reprezentace události (upřesnění během konzultace) 
3. Multimediavisualstorytelling 

Mgr. práce 
1. Obrazová žurnalistika a umělá inteligence  
2. Vizuální reprezentace mediální události 
3. Strojové vidění / ne-lidská fotografie 

 
PhDr. Martin Lokšík 
Bc. práce 

1. Klady a zápory virtuálního studia ve zpravodajských relacích 
2. Vysílání regionálního studia ČT Regiony Jihozápad 
3. Vysílání regionálního studia ČT Regiony Severozápad 
4. Využití externích obrazových zdrojů v televizním zpravodajství 
5. Proměny české televizní žurnalistiky (prostor pro vlastní témata posluchačů vypsaná 

po dohodě s konzultantem, mapující důležité změny a trendy v oblasti televizního 
zpravodajství). 

6. Praktické bakalářské projekty zpracované na vlastní téma po dohodě s konzultantem  
Mgr. práce 

1. Auditivní interpretace emocionality v televizním zpravodajství 
2. Živé vstupy  v televizním zpravodajství. 
3. Proměny české televizní žurnalistiky (prostor pro vlastní témata posluchačů vypsaná 

po dohodě s konzultantem, mapující důležité změny a trendy v oblasti televizního 
zpravodajství) 

 
PhDr. Karol Lovaš, Ph. D. 
Bc. práce (praktické bc. práce) 

1. Vasyl Martynec - rozhlasový portrét sanitáře  
2. MUDr. Jan Paták - lékař z první linie  v době covidové (rozhlasový rozhovor)  
3. Muži v černém rozhlasová reportáž o povolání pracovníků pohřební služby  
4. The Beatles a jejich vliv na tvorbu československých interpretů - rozhlasová reportáž 

/praktická bakalářská práce/ 
5. Situace umělců Národního divadla v době pandemie covidu-19 - rozhlasová reportáž 
6. Příběhy našich sousedů – rozhlasový dokument o vzdělávacím projektu Post Bellum 
7. Doba covidová - rozhovor se psychiatrem Maxem Kašparů /praktická bakalářská 

práce/ 
8. Václav Malý a Fedor Gál - rozhlasový portrét dvou představitelů Sametové 

revoluce/Nežnej revolúcie  
9. Odcházení. Série rozhovorů na téma odcházení a doprovázení v poslední etapě 

lidského života  
10. Podcast Národního divadla - rozhlasová reportáž  



11. Esperanto - idea nebo přežitek? - rozhlasový rozhovor s esperantistou Maxem 
Kašparů  

Mgr. práce 
1. Reflexe vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky ve vysílání 

zpravodajství Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu v prvním roce samostatnosti 
(1993) 

2. Vznik a historie obecních a městských rozhlasů v Československu a jejich 
současnost v dnešní České a Slovenské republice 

3. Knižní tvorba Fedora Gála  
4. Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK - vznik a dějiny institutu po roce 

1993 prostřednictvím "Oral History” pamětníků a současníků 
 
Mgr. Veronika Macková 
Bc. a Mgr. Práce 

1. Praktická bakalářská práce zaměřená na televizní dokument 
2. Televizní rozhovor v teorii a praxi (praktická bakalářská práce) 
3. Solutions Journalism (praktická bakalářská práce) 
4. Celebritizace sportovců v tištěných i audiovizuálních médiích 
5. Sport handicapovaných ve veřejnoprávních médiích 

 
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 
Bc. práce 

1. Mediální ohlas akce Ahoj Leipzig  v českých médiích 
2. Weles: profil časopisu 

Mgr. práce 
      1.  Publicistka Alena Wagnerová (monografie)  
      2.   Kritická recepce prózy Citlivý člověk Jáchyma Topola  
 
Prof. David Jan Novotný 
Bc. práce (praktické bc. práce) 

1. Jak se žije mladým evangelickým farářům –série rozhovorů 
2. Poslání nebo povolání? Jak se žije mladým učitelům – série rozhovorů 
3. Přes řeku a do lesů – série rozhovorů a drobnými vlastníky lesů a s lesními správci  

Mgr. práce 
1. Tři tváře pařížské bohémy a jejich mediální obraz. Henry Murger, Giaccomo Pucini, 

Aki 
2. Kaurismäki - román, opera, film 
3. Ostře sledované vlaky: od povídky Kain k novele, od novely k oskarovému filmu a 

k divadelním adaptacím 
4. Kytice, která nevadne: od mediálního ohlasu Erbenovy básnické sbírky k mediálnímu 

ohlasu Kytice v divadle Semafor, filmu Kytice F. A. Brabce, divadelního představeni 
Kytice v ND a jinde 

5. Tyršovo dědictví – SOKOL - mediální a společenský ohlas před sto lety a dnes. 
Vznik, dvojí zákaz, znovuzrození 

6. Zahučaly hory, zahučely lesy – České lesy jako ekologický problém a žhavé mediální 
téma 

 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 
Bc. práce 

1. Bulvarizace mediálního prostoru na příkladu dvou vybraných médií – dle dohody.           
2. Světové reportérky ve válečných konfliktech – možno několik studií podle období a 

vybraných autorek 
3. Zpravodajský web MediaGuru.cz a jeho referování o causách tištěných periodik v 

roce 2020 a 202. 



4. Proměny metod a forem kreativní žurnalistické práce s nástupem nových technologií 
v časopise Respekt v roce 2021 

5. Zahraniční zpravodajství v českých médiích pod vlivem internetu – iHned (2018-
2020). 

6. Angažovaná a aktivistická žurnalistika po roce 1989 ve vybraných českých psaných 
médiích (dle dohody) 

7. Současný fejeton - praktická bc. práce  
8. Role novináře v politickém boji před a po roce 1989 ve vybraných denících (dle 

dohody) 
Mgr. Práce 

1. Novinář Čestmír Suchý – životopisná studie 
2. Novinář Richard Weiner – životopisná studia 
3. Internetový portál Hlídací pes (causy, srovnání s podobnými portály ve světě) od 

vzniku do současnosti 
4. Publicistika na portálu Aktuálně.cz v letech 2019-21- komparativní studie 
5. Publicistika na portálu Seznam.cz v letech 2019-21-komparativní studie 
6. Publicistika na portálu Echo24 v letech 2019-21 – komparativní studie 

 
Mgr. Jaroslav Slanec 
Bc. práce 

1. Praktická bakalářská práce – nové grafické řešení vybraného periodika 
2. Praktická bakalářská práce – grafický návrh vizuálního stylu vybrané firmy nebo 

výrobku, výstavy, filmu či divadelního představení 
3. Vývoj logotypu FC Sparta Praha  

Mgr. práce 
1. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru  
2. Studio Najbrt – historie a mediální obraz grafického studia 
3. Vizuální styl Univerzity Karlovy a jeho prezentace v médiích 
4. Ideální grafický styl bulváru – možnosti vývoje vizuální prezentace bulvární informace 
5. Písmo v komunikaci 

 
Mgr. Ondřej Trunečka 
Bc.práce 

1. Odložené olympijské hry a jejich pokrytí v médiích (online či tištěných), případně jiné 
sportovní akce (např. fotbalové mistrovství Evropy) 

2. Srovnání mediálního pokrytí letošní sportovní události s předchozími (dlouhodobé 
proměny novinářské práce či dopady pandemie) 

3. Zavádění videorozhodčího do českého fotbalu (perspektiva novinářů, hráčů, trenérů, 
případně zkoumání postojů podle konkrétní situace) 

4. Šedesát let od stříbrného mistrovství světa v Chile, od Zlatého míče pro Josefa 
Masopusta. Zpracování v dobových médiích (historické téma) 

5. Realizace vlastních psaných výstupů se sportovní tematikou, např. série reportáží, 
rozhovorů (praktická bakalářská práce) 

6. Online zpravodajství (nejen sportovní, ale všeobecně zaměřené) a jeho specifik 
 
PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
Bc. práce  

1. Zobrazení vybrané osobnosti (události, kauzy, města, regionu, země …) 
v agenturním zpravodajství 

2. Základní a nové formáty agenturního zpravodajství 
3. Carolina, profil periodika 

Mgr. práce  
1. Zobrazení vybrané osobnosti (události, kauzy, města, regionu, země …) 

v agenturním zpravodajství 



2. Stejné zdroje = stejné/různé informace? (uplatnění agenturního zpravodajství 
v českých médiích, výběr události, časového období a redakce po dohodě) 

3. Vliv agenturních zpráv (ČTK) na obsah zahraničních (ekonomických, sportovních…) 
rubrik vybraných médií (tematická, zdrojová komparace) 

 
Mgr. Robert Záruba 
Bc. práce 

1.  Zvláštnosti tvorby upoutávek televizního programu 
2.  Improvizace v současné televizní žurnalistice 
3.  Jazykové a stylistické chyby v současné sportovní žurnalistice se zaměřením na 

zpravodajství České televize 
Mgr. práce 

1. Klišé v současné sportovní žurnalistice 
2. Sportovní komentátorská legenda Vincent Edward Scully 
3. Etický vztah novinář vs. sportovec 

 
 


