
Vedecko-výskumná prax zo slovenského jazyka v LS ak. roku 2017/2018 

- ponuka zadaní 
 

(kurz je určený iba pre študentov prvého ročníka jednoodborovej slovenčiny - 
program moSL) 
 

!! JEDEN VYUČUJÚCI MÔŽE VIESŤ MAXIMÁLNE DVOCH ŠTUDENTOV – len 
v prípade, že pracuje na výskumnom zámere či projekte katedry, 

prípadne na dizertačnej či kvalifikačnej práci!!  
  
Študent po dohovore s príslušným vyučujúcim ohlási mailom zvolenú 

tému a vedúceho učiteľa Doc. Alene Bohunickej  do 9. 3. 2018. 
  

 
Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. 
 

Metafory jazyka v diele vybraného autora alebo  lingvistickej školy.  
Práca zahŕňa: 

- excerpciu metaforických pomenovaní (obrazných aj mŕtvych metafor), ktoré 
boli v odborných prácach (z jazykovedy, filozofie...) použité na označenie 

rôznych stránok jazyka či komunikácie;  
- tvorbu heslára s uvedením jazykového kontextu, v ktorom boli jednotlivé 
metafory použité.  

(max. 2 študenti) 

 
 
Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. 
 

Spracúvanie nárečových nahrávok. Náplň: 
-- fonetický prepis nárečovej nahrávky z archívu nárečových nahrávok KSJ FiF 

UK (zvukový záznam v rozsahu cca 2 hodiny) do korpusu nárečových textov pre 
potreby KSJ; 
-- tematická anotácia nahrávky 

(maximálne 2 študenti) 

 
 
Mgr. Katarína Muziková, PhD. 
 

Spisovná slovenčina v 19. storočí/v prvej polovici 20. storočia a jej 

fungovanie v praxi 

Náplňou práce bude excerpcia vybraných jazykových jednotiek z dobových tlačí 

(novín, časopisov, beletrie, populárno-náučnej literatúry) so zameraním na 

variantné jednotky a ich gramatická charakteristika a analýza.  

(maximálne 1 študent) 

 
 
 
 

 
 

 



Mgr. Kristína Piatková, PhD. 

 

1. Imperatívne konštrukcie v komunikácii 

Cieľom práce bude excerpcia imperatívnych konštrukcií z vybraných súkromných 

a/alebo verejných komunikátov.  

 

2. Pochvaly a komplimenty v komunikácii 

Cieľom práce bude excerpcia komplimentových sekvencií z vybraných 

súkromných a/alebo verejných komunikátov.  

(50 komplimentových sekvencií.) 

(max. 2 študenti) 

 
 

Mgr. Petra Kollárová 

 

Zber sociolingvistických dát formou dotazníka, zameraný na 

terminológiu rodinného pomenovania. 

Študent zozbiera minimálne 150 dotazníkov, pričom preferovaný areál je stredo- 

a východoslovenský. 

(max. 2 študenti) 

 
 

Mgr. Zuzana Sedláčková Popovičová, PhD. 
 

Analýza súkromných a/alebo verejných komunikátov s dôrazom na 

vybraný gramatický jav.  

Študent sa zameria na určitý gramatický (morfologický, syntaktický, 

morfosyntaktický) jav, ktorý bude sledovať v dostupných textoch printovej (resp. 

aj hovorenej) povahy, prípadne v dostupných korpusoch. Výstupom vedecko-

výskumnej praxe bude zostavenie súboru excerpovaných spojení, viet alebo 

textových torz, ktoré budú zvolený gramatický jav spredmetňovať (napr. 

vzhľadom na kodifikáciu, pragmatické zámery hovoriaceho). Špecifikácia 

konkrétneho gramatického javu a možnosti jeho analýzy budú upresnené po 

dohode s vyučujúcou.  

(maximálne 2 študenti) 

 
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 

 
Príprava podkladov na počítačové spracovanie Slovanského jazykového atlasu – 

spracovanie troch súborov z 850 lokalít celoslovanského areálu. 

(maximálne 2 študenti) 

 


