Bakalárske práce 2015/2016

prof. PhDr. Mária Kusá , CSc.
1) Obraz ženy u Jesenina
2) Ruská/ ukrajinská/ bieloruská/ gruzínska literatúra 20. storočia (autori, vzťahy,
súvislosti) – konkretizácia predmetu práce po dohode
3) Rusko-slovenské kultúrne vzťahy – konkretizácia predmetu práce po dohode
4) Javy, fakty, osobnosti ruskej kultúry – konkretizácia predmetu práce po dohode
Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
1) Antické a kresťanské motívy v lyrike V. A. Žukovského.
2) Antické a kresťanské motívy v lyrike F. I. Ťutčeva.
3) Poetika klasicizmu a Gribojedovova komédia Útrapy z rozumu.
4) Téma z recepcie ruskej literatúry 19. storočia podľa vlastného výberu.
Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.
1)

Literárne webové stránky a literárny život v krajinách Východného partnerstva

PhDr. Silvia Medlenová
1) Komentovaný preklad odborného textu
Mgr. Dulebová Irina, PhD.
1) Nostalgia za sovietskym obdobím v súčasnom Rusku: analýza diskurzívnych stratégií
G. Ziuganova
2) Ruský politický diskurz 21.storočia cez prizmu teórie Geerta Hofstedeho
3) Pragmaticky potenciál využitia precedentných fenoménov v ruskej komerčnej reklame
4) Idiolekt vybraného ruského politika - lexikálne osobitosti, diskurzívne stratégie
5) Reflexia súčasných ukrajinských autorov v stredoeurópskom priestore
6) Precedentné mená v ruskom mediálnom diskurze
Mgr. Nina Cingerová , PhD.
1) Podoby nacionalizmu v súčasnom Rusku
2) Precedentné fenomény v diskurze o Ukrajine

3) Politické umenie na Ukrajine

Mgr. Ivan Posokhin
1) Tretia vlna ruskej emigrácie: osobnosti, centrá, periodiká.
2) Ruský internet ako súčasť kultúry, objekt politiky a diskusná platforma.
3) Tváre súčasnej bieloruskej literatúry (V. Marcinovič, I. Babkov a iní).
4) Téma podľa vlastného výberu: súčasná ruská literatúra: konkrétni spisovatelia a diela
(aj v prekladoch) alebo súčasná ruská populárna kultúra.
Mgr. Kristína Radimáková
1) Osobitosti umeleckej tvorby M.Saltykova-Ščedrina
2) Obraz mesta v tvorbe N. V. Gogoľa.
3) Ruská literatúra a kultúra (téma podľa vlastného výberu)

Diplomové práce 2015/2016
prof. PhDr. Mária Kusá , CSc.
1) Kapitoly z ruskej alternatívnej literatúry (prípadové štúdie na konkrétnych
predstaviteľoch)
2) Súčasná ruská dráma v slovenských divadlách
3) Ruská kultúra v slovenskom kultúrnom priestore (konkretizácia predmetu práce po
dohode)
4) Téma podľa vlastného výberu
Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
1) Poetologické špecifiká ukrajinskej literárnej burlesky.
2) Ukrajinsko-ruské literárne vzťahy v prvej polovici 19. storočia.
3) Charakter a hodnota subjektu v slovanských literatúrach obdobia romantizmu.
4) Téma z recepcie ruskej literatúry 19. storočia podľa vlastného výberu.
Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD.
1) Ruská literatúra a jej pozícia v literárnom živote v Bielorusku, Moldavsku a na
Ukrajine po r. 1991
2) Ruská literatúra a jej pozícia v literárnom živote v Zakaukazských republikách po r.
1991
PhDr. Silvia Medlenová
1) Morfologicko-sémantická analýza slovenského slovesa ÍSŤ a jeho predponových
odvodenín v porovnaní s ruštinou a ďalšími jazykmi
Mgr. Dulebová Irina, PhD.
1) Lingvokulturologický aspekt prejavov prezidenta V. Putina v slovenskom kontexte
2) Literárne reminiscencie v súčasnom jazyku masmédií na Slovensku a v Rusku
3) Pragmatický potenciál precedentných fenoménov v jazyku ruských masmédií
4) Súčasná kríza na Ukrajine v ruskom mediálnom diskurze: analýza lexikálnej roviny
5) Základne tendencie vývoja súčasnej ukrajinskej prózy (autori, diela, smery podľa
výberu)
6) Reflexia súčasných ukrajinských autorov v celosvetovom kontexte

Mgr. Nina Cingerová , PhD.
1) Podoby nepriateľa v súčasnom ruskom diskurze
2) Obraz pripojenia Krymu v súčasnom ruskom politickom vtipe
3) Podoby hrdinu v súčasnom ruskom diskurze

Mgr. Ivan Posokhin
1) Emigrácia v súčasnom Rusku.
2) Prezidentské voľby v Bielorusku v rokoch 2010 a 2015: priebeh, spoločenská situácia,
rétorika kandidátov.

