
KATEDRA SLOVENSKÝCH DEJÍN 

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC NA AR 2022/2023 

 

Po konzultácii so školiteľom témy záverečných prác, prosím, nahlasujte do 17. júna 2022 

študijnému poradcovi dr. P. Benkovi. Vyplnené a školiteľom podpísané tlačivo pošlite 

naskenované emailom na peter.benka@uniba.sk alebo odovzdajte do priečinku na 

sekretariáte. 

 

Mgr. Peter Benka, PhD. 

Bakalárske práce 

1. Vybraný aspekt života mestskej komunity v ranom novoveku na príklade 

konkrétneho mesta (alebo skupiny miest) – napríklad mestská samospráva, 

náboženský a kultúrny život, cechy a obchod, cirkev, školstvo (v závislosti od témy 

nemčina výhodou) 

2. Intelektuálne trendy a sociálna prax v Uhorsku: vplyvy na armádu / sociálnu 

starostlivosť / zdravotníctvo / multilingualizmus a iné. 

3. Obraz Uhorska vo vybranom cestopisnom diele raného novoveku (v závislosti od 

diela potrebná angličtina alebo nemčina, prípadne iný jazyk) 

4. Škola a vzdelanie v ranom novoveku – príklad konkrétneho školského poriadku alebo 

pedagóga (Leonard Stöckel, Ján Duchoň, Ján Bayer a iní) 

5. Cirkevné zmeny v ranom novoveku (reformácia, rekatolizácia, protireformácia) na 

príklade vybraného regiónu 

6. Vybraná osobnosť kultúrneho, politického života alebo vojenského života v ranom 

novoveku v dobovom kontexte (Peter Révai, kníhtlačiar Ján Dadan, Leopold Kollonič 

a ďalší podľa dohody) 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

Diplomové práce (učiteľské kombinácie) 

1. Otázka literárneho jazyka v dielach evanjelických intelektuálov (prelom 17. a 18. 

storočia, Simonides, Masnicius, Krman, Bel) 



2. Sociálne zmeny v procese reformácie (na príklade vybraného cirkevného poriadku 

alebo aktivít šľachtického rodu)  

3. Opatrenia proti moru v ranom novoveku  

4. Zmeny v uhorskej spoločnosti v 18. storočí vo vybranej sfére (zdravotníctvo, verejná 

služba, vlastiveda, školstvo a iné podľa dohody)  

5. Vybraný región alebo mesto v diele Mateja Bela 

6. Podoby barokovej zbožnosti (púte, náboženské bratstvá, náboženská literatúra) 

-  možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

PhDr. Eva Benková, PhD. 

Bakalárske práce 

1. Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na život obyvateľstva na území 

juhozápadného Slovenska 

2. Kontextuálna analýza vybraného urbára feudálneho panstva 

3. Priebeh urbárskej regulácie vo vybranej stolici/na feudálnom panstve 

4. Manželky uhorských kráľov z rodu Habsburgovcov 

5. Uhorská politická elita v službách Habsburgovcov 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľkou 

 

Diplomové práce (učiteľské kombinácie) 

1. Historická analýza nemeckých huterských kroník zo 16. a 17. storočia (nutná znalosť 

nemčiny)  

2. Radcovia Márie Terézie a ich podiel na reformách habsburskej monarchie (nutná 

znalosť nemčiny)  

3. Agrárne dejiny v slovenskej historiografii po roku 1945 (trendy, školy, výskumy, 

osobnosti)  

4. Listy poddaných ako prameň pre poznanie sociálneho postavenia poddanského 

obyvateľstva (v kontexte doby)  

5. Pálffyovské panstvá v Uhorsku v ranom novoveku (vybrané aspekty fungovania 

a života panstva/panstiev) (nutná znalosť nemčiny)  

6. Uhorská šľachta v ranom novoveku 

-  možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľkou 



Prof. Roman Holec, DrSc. 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

Prof. Martin Homza, Dr. 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD. 

Bakalárske práce 

1. Analýza udalosti alebo osobnosti z obdobia neskorého stredoveku (za vlády 

Jagelovcov a Mateja Korvína)  

2. Analýza témy z dejín stredoveku v strednej Európe v historickej pamäti a 

historiografii  

3. Analýza vybranej témy/motívu v stredovekom naratívnom/hagiografickom prameni 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľkou 

 

Diplomové práce (učiteľské kombinácie) 

1. Kult vybraného svätca vo vybranej lokalite/regióne  

2. Kazateľstvo vo vybranom meste/regióne strednej Európy v stredoveku a ranom 

novoveku  

3. Analýza vybraného stredovekého rukopisu alebo vybranej knižnice  

4. Analýza vybranej témy/motívu v stredovekom naratívnom/hagiografickom prameni 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľkou 

 

PhDr. Jakub Palko 

1. Zahraničná politika Ondreja II. (1205 - 1235). 

2. Dcéry Bela IV.  

3. Vybraný problém česko-uhorských vojen o babenberské dedičstvo (1246 - 1278). 

4. Sobášna politika Štefana V. a jej vplyv na zahraničnopolitické smerovanie Uhorska.  

5. V znamení zlatého leva: Trenčianska vetva rodu Čákovcov (1235 - 1321).  

6. Obraz stredovekého Uhorského kráľovstva vo vybranom naračnom prameni 

západoeurópskej proveniencie 

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 



Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. 

Bakalárske práce 

1. Spolupráca frakcií slovenského národného hnutia v Pešti  

2. Ideológia slovenského národného hnutia vo vybraných periodikách či almanachoch 

(napr. Týdenník, Tatranka, Zora, Nitra, Slovenskje pohľadi...) /jedno „periodikum“/  

3. Slováci a české periodiká (čítanie i publikovanie)(Květy a pod.)  

4. Spolupráca českého a slovenského národného hnutia (kon. 18. –1. pol. 19. st.)  

5. Veľká Morava v historizme slovenského národného hnutia (kon. 18. –1. pol. 19. st.)  

6. Národné aktivity vybranej osobnosti slovenského národného hnutia (napr. Ján 

Herkeľ a Ján Koiš, Alexander Rudnay, Adam Hlovík, Jozef Miloslav Hurban, Michal 

Miloslav Hodža, Benjamín Pravoslav Červenák, Samuel Tomášik, Alexander 

Boleslavín Vrchovský, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Ľudovít Jaroslav Šulek, 

Ján Kalinčiak, August Horislav Krčméry, Samuel Jurkovič a i.)  

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom  

 

Diplomové práce (učiteľské kombinácie) 

1. Život a dielo: A) Jána Kadavého (1810 – 1883) B) Janka Šafárika (1814 – 1876) C) 

Andreja Sládkoviča (1820 – 1872)  

2. Obraz národa a jeho územia u slovenskej spoločnosti národného obrodenia (Rusíni, 

Maďari, Nemci, Chorváti, Srbi)  

3. Obraz a realita vybranej spoločenskej vrstvy/skupiny/povolania (napr. poddaný, 

roľník, remeselník, učiteľ, kňaz, šľachtic, zločinec a pod.)  

4. Analýza vybraného národného symbolu (stopovanie vývoja národného symbolu – 

napr. vrchy, rieky, pohoria, hrady, osobnosti, historické témy, vlastnosti a i.)  

5. História a historizmus v prácach štúrovskej generácie  

6. Historiografická analýza životného diela vybraného slovenského historika (po 

dohode so školiteľom)  

7. Historiografická analýza obrazu udalosti/témy zo slovenských alebo svetových dejín 

(po dohode so školiteľom)  

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom  

 

 



Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. 

Bakalárske práce 

1. Spoločnosť a kultúra v Bratislave (možnosť výberu dekády) 

2. Štefan Hoza – priekopník slovenskej opernej kultúry 

3. Vybraná téma z dejín obce, mesta, regiónu  

4. Autonomizmus v názoroch a koncepciách vybraného politika 

5. Čechoslovakizmus v názoroch a koncepciách vybraného politika 

-  možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

Diplomové práce (učiteľské kombinácie) 

1. Vybraný umelec z medzivojnového/vojnového obdobia 

2. Vybraný intelektuál z medzivojnového/vojnového obdobia 

3. Moderná architektúra na Slovensku (možnosť výberu mesta) 

4. Politický profil vybraného politika z medzivojnového/vojnového obdobia 

5. Téma z dejín obce/mesta/regiónu  

- možnosť výberu vlastnej témy po dohode so školiteľom 

 

 

 

 


