
Ponuka záverečných prác na KSJ na AR 2022/2023 

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť 

do 15. 5. 2022. Predbežnú prihlášku na vypracovanie záverečnej práce nájdete na webovej 

stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského 

jazyka > Užitočné > Prihlášky na štátne skúšky, záverečné práce a ŠVOK. Vyplňte ju, prosím, 

elektronicky a sken s podpismi (uchádzača aj školiteľa) vrátane uvedenia názvu v AJ 

pošlite prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry na odsúhlasenie na mailovú 

adresu olga.orgonova@uniba.sk. Prihlášku (bez podpisov) vo formáte docx. pošlite Mgr. K. 

Piatkovej, PhD. na adresu kristina.piatkova@uniba.sk 

Poznámka 

 Práce je možné pred podaním prihlášky konzultovať s vyučujúcimi, ale nie „rezervovať 

si“ ich. Záväzné je až podanie prihlášky, dovtedy je ponuka disponibilná pre ľubovoľného 

záujemcu.  

 

Bakalárske práce 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

 

1. Vetnočlenská platnosť neohybných slov (slovných druhov) a ich syntaktická a 

hypersyntaktická funkcia  

Anotácia: Vo všeobecnosti platí, že neohybné slová nemajú vetnočlenskú platnosť. 

V intenciách toho je práca zameraná na stručný výklad o neohybných slovných druhoch 

(príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia) a ich potenciálnej syntaktickej 

funkcie s cieľom poukázať na fakt, že v špecifických situáciách aj tieto gramatické a 

kontextové slová môžu plniť funkciu vetných členov a byť tak plnohodnotnou 

výstavbovou súčasťou vety a textu. 

 

2. Substantíva v predmetovej funkcii a návrh typológie predmetov v slovenčine  

Anotácia: Cieľom práce je zosystematizovať pohľady na typológiu predmetov v 

slovenčine, zaujať k nim reflexívno-kritické stanovisko a následne navrhnúť vlastnú 

schému na delenie predmetov v slovenčine podľa preferovaných kritérií. 

 

3. Možnosti a limity jazykovej kritiky v 21. storočí  

Anotácia: Cieľom práce je pomocou vlastnej sociolingvistickej ankety zistiť postoje 

súčasných používateľov k spisovnej slovenčine a následne opísať možnosti, ktoré ponúka 

súčasná multimediálna spoločnosť jazykovej výchove, osvete a kritike (jazykové poradne 

v rozhlase a na webe, internetové diskusie a pod.).    

 

Mgr. Barbora Hurtuková  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/dokumenty/zadanie_DP.AJ.SJ-1.pdf
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/uzitocne/
mailto:olga.orgonova@uniba.sk
mailto:kristina.piatkova@uniba.sk


1. Analýza slovenských prekladov vulgarizmov anglického jazyka v slovensko-anglickom 

paralelnom korpuse  

Cieľom práce bude vyhľadávanie slovenských prekladových ekvivalentov vulgárnych 

(tabuizovaných) anglických výrazov pomocou dostupných nástrojov slovensko-anglického 

paralelného korpusu. Riešiteľ/riešiteľka práce sa bude zaoberať selekciou a identifikovaním 

jednotlivých výrazov, problematikou prekladu a následne sa pokúsi opísať ich funkčnosť 

a adekvátnosť. 

Osobitný dôraz sa bude klásť na slovnodruhové zmeny, absenciu prekladu i na frazeologické 

obmeny.  Teoretickým zázemím práce bude charakteristika vulgarizmov v slovenčine, ich 

potenciál i funkcie v jazyku.  

Poznámka: Téma je vhodná najmä pre bpSK/buSL s kombináciou anglického jazyka 

a literatúry. 

 

2. Translatologické problémy prekladu častíc slovenského jazyka do anglického jazyka 

Častice ako neplnovýznamové neohybné slová slovenského jazyka môžu spôsobovať rozličné 

druhy problémov a ťažkostí počas ich prekladu do cudzieho jazyka (v tomto prípade do 

anglického jazyka). Riešiteľ/riešiteľka práce sa pokúsi pomocou nástrojov paralelného 

slovensko-anglického korpusu zistiť, aké prekladové ekvivalenty sa najčastejšie využívajú pri  

preklade vybraných častíc a k akým zmenám dochádza počas samotného prekladu – oslabenie 

významu, slovnodruhová zmena, absencia prekladového ekvivalentu v cudzom jazyku, 

synonymia prekladu a pod.  

Práca by mala mapovať postoj prekladateľskej obce k prekladaniu, resp. neprekladaniu častíc 

do anglického jazyka a  identifikáciu významových nuáns vznikajúcich počas prekladu. 

Poznámka: Téma je vhodná najmä  pre bpSK/buSL s kombináciou anglického jazyka 

a literatúry.  

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.  

1.Jazyková kreativita vo virtuálnej komunikácii 

Práca bude zameraná na analýzu a výklad spôsobov jazykového „zatraktívnenia“ virtuálneho 

textu, odhalenie funkcií kreatívnych jazykových prostriedkov a ich lingvistickú reflexiu 

s ohľadom na úroveň súčasnej komunikačnej kultúry.  

2.Lingvoštylistické špecifiká internetového/počítačového slangu 

Práca bude zameraná na lingvistickú analýzu internetových/počítačových slangových výrazov 

z hľadiska ich štylistických atribútov, jazykovej realizácie (spôsoby tvorenia a používania), 

funkcií a vplyvu na jazykovú kultúru.  



3.Komparatívna analýza a výklad vybraného jazykového javu v slovenskom 

a východoslovanskom lingvokultúrnom kontexte (ruskom, bieloruskom, ukrajinskom). 

Téma bude bližšie špecifikovaná po dohode so študentom.    

 

Mgr. Dorota Lamačková 

1. Jazyk (vybraných) popularizačných youtubových a TV relácií 

Osobitosti popularizačného jazyka v službe jednoduchosti a zrozumiteľnosti pre verejnosť. 

Skúmanie vybraných dvoch cyklov o zdravovede – napr. Baštrng, Bol raz jeden život ...(?) 

Identifikácia príznakových znakov jazykových prostriedkov (napr. expresívnosti) na úrovni 

výslovnosti, gramatiky - morfosyntaxe, lexiky a ich funkcií - baviť, rytmizovať na podporu 

zapamätania ... 

 

2. Jazyk internetových médií: prepojenie jazykového prejavu s dôveryhodnosťou 

obsahu 

Porovnanie jazyka dôveryhodných internetových médií, ktoré uvádzajú informácie riadne 

podložené zdrojmi (napr. Denník N, RTVS...) a jazyka menej dôveryhodných médií, ktoré 

šíria neoverené informácie (napr. Slobodný vysielač, Zem a vek..). Identifikácia príznakových 

jazykových prostriedkov v spojitosti s žánrom a funkciou textu (informovať, vzdelávať vs. 

pobaviť, šokovať) a špecifikácia javov, ktoré robia text dôveryhodným/nedôveryhodným. 

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.  

1. Nárečie vybranej lokality v kontexte dynamiky jazykovej situácie 

Východisko: heuristický výskum v nárečovom prostredí so zameraním na vybrané jazykové 

javy (metódou nahrávania a dotazníka);  

Cieľ: zachytenie prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia a ich interpretácia 

z hľadiska synchrónnej variantnosti v procese jazykového vývinu.  

 

2. Variantnosť a dynamika v jazyku 

Východisko: empirický výskum reálneho fungovania vybraných variantných javov 

v jazykovej praxi a v aktuálnych (alebo historických) deskriptívnych lingvistických prácach; 

práca môže byť zameraná na súčasnú dynamiku slovenčiny alebo na dynamiku v jej 

historických varietách; 

Cieľ: charakteristika príčin vzniku a pretrvávania variantnosti v jazyku vzhľadom na 

vnútrojazykové a mimojazykové faktory. 

 

3.Iná téma z oblasti dialektológie, vývinu a dynamiky slovenského jazyka na základe osobného 

výberu a konzultácie so školiteľkou. 

 

 

Mgr. Mária Mikolajová 

 

1. Percepcia jazykovej situácie na Slovensku z pohľadu obyvateľov vybraného regiónu 



Cieľom bakalárskej práce je obohatiť pohľad na jazykovú a nárečovú diverzitu na Slovensku 

cez percepčnú dialektológiu, t. j. z pohľadu obyvateľov konkrétneho regiónu. Zároveň získať 

poznatky o reflexii diferenčných štruktúrnych prvkov jednotlivých variet jazyka a tiež 

poznatky  o stereotypoch a postojoch voči jazykom alebo nárečiam a ich používateľom. 

Výskum sa bude realizovať metódou kreslenej mapy, ktorá v prípade potreby môže byť 

doplnená dotazníkom alebo riadeným rozhovorom. Autor/ka získa prehľad o aktuálnych 

metodologických a teoretických prístupoch v oblasti percepčnej dialektológie a jej špecifikách 

v porovnaní s tradičnou deskriptívnou dialektológiou na Slovensku.  

Oblasť regiónu podľa voľby prihláseného študenta/študentky.  

2. Postoje k nárečiu a k jeho odovzdávaniu najmladšej generácii v rodine 

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať jazykové postoje k nárečiam a k ich zachovávaniu na 

jednej strane a konkrétne postoje rodičov k odovzdávaniu nárečia pri výchove detí na strane 

druhej, ako aj poukázať na súvis medzi (ne)odovzdávaním nárečia deťom a klesajúcou 

krivkou aktívnych používateľov nárečia. Výskum sa bude realizovať metódou dotazníka 

určeného rodičom a deťom a druhá časť výskumu zahŕňa zber dát a analýzu jazykových 

postojov a názorov na používanie a odovzdávanie nárečia v rodine prezentovaných na 

rôznych sociálnych sieťach. Autor/ka získa skúsenosť s analýzou rozsiahleho dotazníkového 

výskumu a prehľad v teoreticko-metodologických prístupoch analýzy jazykových postojov 

zameraných na nárečia na Slovensku.  

 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.  

1.Jazyk kuchárskych kníh/náučných a populárno-náučných diel/kázní/ľudových 

kalendárov/náboženských textov v predspisovnom období/v 19. storočí/na začiatku 20. 

storočia 

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku vybraných lexikálnych 

a/alebo gramatických prostriedkov vyskytujúcich sa vo vybraných textoch (v kuchárskych 

knihách, náučných a populárno-náučných dielach, kázňach, ľudových kalendároch, 

náboženských textoch...) z predspisovného obdobia alebo z 19. storočia, príp. zo začiatku 20. 

storočia (výber konkrétneho obdobia v dejinách spisovnej slovenčiny a druhu textov podľa 

záujmu študenta). 

(téma je určená pre boSL a buSL) 

 

2.Problémové javy v interpunkcii z pohľadu používateľov jazyka  

Práca bude zameraná na identifikovanie problémov pri používaní interpunkcie z pohľadu 

používateľov jazyka, na analýzu používania interpunkcie v súčasnej slovenčine. 

(téma je určená pre boSL a buSL) 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.  

1.Dva preklady knihy A. de Saint-Exupéryho Malý princ do slovenčiny (1986, 2020). 

Jazyková interpretácia 



Cieľom je porovnať jazykovú stránku uvedených textov (gramatické, lexikálne znaky), 

identifikovať odlišnosti a lingvisticky zhodnotiť zistené aktualizácie/zmeny/opravy v novom 

preklade vo vzťahu k dynamike slovenčiny posledných desaťročí.  

boSL, buSL, bpSK 

Poznámka: výhodou (ale nie podmienkou) je znalosť francúzštiny ako jazyka originálu. 

 

2.Ľudové (internetové) výkladové slovníky slovenčiny 21. storočia: výhody a riziká 

Pôjde o preskúmanie 2 vybraných interaktívnych výkladových slovníkov slovenčiny – 

v prípade online produkcie napríklad slovníka cudzích slov na www.môjslovník.sk, či súpisu 

okazionalizmov na sociálnych sieťach (napr. https://www.facebook.com/doslovnicka/), 

prípadne – na porovnanie - aj českého slovníka neologizmov www.cestina20.cz, ktoré tvoria 

bežní prispievateľa, nelingvisti. Cieľom je charakterizovať tieto laické lexikografické súpisy, 

porovnať ich s profesionálnym lingvistickým výkladovým slovníkom (napr. KSSJ či SSSJ), 

identifikovať rozdiely a zhodnotiť výhody a nevýhody oboch typov jestvujúcich 

lexikografických diel. 

boSL, buSL, bpSK 

 

Mgr. Kristína Piatková, PhD.  

1. Polopredikatívne konštrukcie vo vybraných textoch 

Zámerom práce bude vymedzenie polovetných konštrukcií na základe odbornej literatúry a 

ich uplatnenie v hovorených i písaných textoch/komunikátoch (funčknosť PPK, ich 

využiteľnosť, resp. ich „zánik“). Téma je vhodná pre boSL, bpSK, buSL (pozn. práca môže 

byť orientovaná na preklad i učiteľskú prax) 

 

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.  

1. Jazykové prostriedky negácie v textoch z vybranej sféry  

Na základe zozbierania ukážok z textov istej sféry (reklamy, politiky, kultúry...) bakalarant 

poukáže na typické a frekventované jazykové prostriedky využívané pri negácii výpovedí 

(dôraz je potrebné klásť na lexikálne a gramatické prostriedky).  

 

 

2. Typické jazykové prostriedky využívané v internetovom koncepte clickbaitu  

Úlohou bakalaranta bude na podklade zozbieraných príkladov clickbaitu („návnady na 

kliknutie na internete“) zovšeobecniť najtypickejšie jazykové stvárnenie takýchto návnad 

(vzhľadom na úroveň štúdia je potrebné dôraz klásť najmä na morfologické, syntaktické 

a lexikálne prostriedky).  

 

http://www.môjslovník.sk/
https://www.facebook.com/doslovnicka/
http://www.cestina20.cz/


 

3. Podoby kolektívnej identity hovoriaceho realizovanej explicitným my v slovenčine  

Náplňou práce bude sledovanie konštrukcií s explicitným my, ktoré súvisia s rôznymi 

podobami kolektívnej identity hovoriaceho a tiež opis funkcií takýchto konštrukcií (napr. 

konštrukcie typu My Slováci sa večne sťažujeme. – My s kolegom sa už na to nevieme pozerať. 

a ďalšie).  

Poznámka: Všetky uvedené témy sú vhodné pre študijné odbory boSL, buSL aj bpSK.  

 

 

Mgr. Michal Zoller  

 

Dynamika lexikálnej zásoby vybraného online kolektívu 

 

Cieľom je sledovať život lexikálnej zásoby istého aktívneho online kolektívu (fanúšikov 

počítačovej hry, záhradkárov, študentov konkrétneho odboru,…) a reflektovať, ako dynamika 

danej záujmovej oblasti ovplyvňuje jeho jazykovú dynamiku. Využitím online archívu 

komunikácií pozorovať zmeny v používaní konkrétnych lexikálnych jednotiek, zmeny v ich 

forme.  

 

 

 

 

 

  



Ponuka diplomových prác na KSJ na AR 2022/2023 

 

    Doc. Alena Bohunická, PhD. 

1.Transformácia vybraných propagačných žánrov pod vplyvom nových médií  

V práci sa bude sledovať kontinuita tradičných propagačných žánrov (napr. inzerát, leták…) 

s novými internetovými žánrami; súčasťou výskumu je analýza žánrovej transformáciu zo 

štylistického hľadiska. 

2.Socioštylistické a pragmaštylistické aspekty vybraného žánru inštitucionálnej 

komunikácie (napr. študentskej ankety na FiF UK)  

Výskum bude zameraný na štylistickú analýzu študentskej ankety. Dôraz sa bude klásť na 

socioštylistické a pragmaštylistické aspekty žánru. 

3.Jazykové práva slovenskej menšiny v zahraničí (napr. v Maďarsku, v Rakúsku…)  

Práca obsahuje opis právneho rámca používania slovenčiny v inštitucionálnom styku i 

empirický výskum reálneho stavu vo vybranej oblasti. Podmienkou je schopnosť čítať 

v jazyku vybranej krajiny. 

4.Argumentačné stereotypy v súčasnej slovenskej politike  

Práca je zameraná na rétorickú argumentáciu, zahŕňajúc tzv. čiernu rétoriku – používanie 

mimologických argumentov a argumentačných trikov. Cieľom je identifikácia usadených 

rétorických argumentov v súčasnej politike a ich interpretácia vzhľadom na spoločenský 

kontext. 

5.Metafory späté s konceptualizáciou spisovnosti  

Práca bude zameraná na excerpciu a interpretáciu metafor, ktoré sa vyskytujú v súvislosti 

s uchopením spisovnosti v prácach zo slovenskej štylistiky (Mistrík, Bosák, Pauliny a ďalší).  

6.Dialóg a jeho konfliktnosť (na materiáli komentárov na sociálnych sieťach) 

Práca je zameraná na konfliktnosť ako potenciálnu vlastnosť dialógu na materiáli komentárov 

používateľov k vybraným príspevkom na sociálnych sieťach. Práca predpokladá skúmanie 

využívania komunikačných prostriedkov a postupov a ich interpretáciu s ohľadom 

na modifikáciu priebehu konfliktu (napr. podnecovanie, udržiavanie, zmierňovanie, riešenie... 

konfliktu). 

Poznámka: koškoliteľka Mgr. Gabriela Halienová 

7. Dialóg v talkshow vo vzťahu k mediálnej zábave 



Práca bude venovaná skúmaniu komunikačných prostriedkov a postupov využitých v dialógu 

v rámci televíznych talkshow so zameraním na interpretáciu spôsobu ich pôsobenia vo vzťahu 

ku komunikačnému utváraniu mediálnej zábavy (zo strany moderátora, hostí...). 

Poznámka: koškoliteľka Mgr. Gabriela Halienová 

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

 

1.Jazykový a kultúrny obraz súčasného umeleckého štýlu v kontexte vybraných textov 

tzv. soft-literatúry od Jany Benkovej  

Cieľom práce má byť poukázať na niektoré nápadné jazykovoštylistické, ako aj širšie 

lingvistickopragmatické tendencie prítomné v tzv. soft-literatúre písanej pre ženy. Ide najmä o 

kolokvializáciu jazyka (hypertrofia hovorových a emocionálno-expresívnych slov), ako aj 

stereotypizáciu vzťahových štruktúr a banalizáciu (zjednodušovanie) niektorých vzorcov 

správania, ktoré sa prejavujú na jazykovo-tematickej i pragmatickej rovine textu. Typickou 

predstaviteľkou takto koncipovanej odnože umeleckého štýlu je Jana Benková, ktorá píše 

okrem iného umelecké texty na objednávku aj pre mesačník Emma. 

2.Štylistický a pragmatický potenciál vybraných editoriálov Štefana Hríba v týždenníku 

.týždeň v roku 2021/2022  

Práca je zameraná na detailnú jazykovoštylistickú a lingvistickopragmatickú analýzu 

a interpretáciu desiatich vybraných úvodníkov (editoriálov) Š. Hríba s cieľom poukázať na 

jeho štylistické dispozície, resp. indispozície, ako aj intencionálnu (ilokučnú) až 

manipulatívnu zložku jeho textov.   

3.Systémovolingvistický verzus pragmatickolingvistický prístup k spisovnej slovenčine – 

ich východiská a funkčné obmedzenia  

Práca má mať kombinovaný teoreticko-praktický charakter. Obsahom teoretickej časti má byť 

zmapovanie oboch konceptov teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry rozšírených 

v našom kultúrnom prostredí a ich zhodnotenie vzhľadom na súčasné podmienky 

komunikácie. Cieľom praktickej časti je na podklade vlastného empirického materiálu 

identifikovať problematické jazykovokultúrne javy a uplatniť pri ich explanácii kritériá 

spomínaných dvoch prístupov k spisovnému jazyku.   

  

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. 

 

1.Multimediálny text ako nový formát komunikácie 

Práca bude zameraná na analýzu a výklad prostriedkov polykódovosti (audio, video, grafických 

prvkov) v súčasnom virtuálnom komunikačnom priestore, identifikáciu funkčného 

a štylistického potenciálu multimodálneho textu. 



 

2.Dialóg na sociálnych sieťach: pragmatický, komunikačný a lingvoštylistický aspekt  

Práca bude zameraná na identifikáciu komunikačných špecifík dialógu v digitálnom priestore. 

Cieľom práce je analýza jazykových a mimojazykových prostriedkov realizácie virtuálneho 

dialógu cez prizmu komunikačnej kultúry aktérov.  

3.(Ne)univerzálnosť modelov komunikačného správania v digitálnom lingvokultúrnom 

priestore   

Práca bude zameraná na identifikáciu a výklad spôsobov komunikačného správania 

(pragmatická, štylistická a jazyková zložka) vo virtuálnej komunikácii v rámci vybraných 

lingvokultúrnych priestorov s cieľom identifikácie univerzálnych a kultúrne podmienených 

modelov rečového správania. 

4.Komparatívna analýza a výklad vybraného jazykového javu v slovenskom 

a východoslovanskom lingvokultúrnom kontexte (ruskom, bieloruskom, ukrajinskom) 

Téma bude bližšie špecifikovaná po dohode so študentom.    

 

Doc. Gabriela Múcsková, PhD.  

 

1. Ľudová a percepčná dialektológia – analýza laických nárečových opisov 

a metajazykových prejavov 

Východisko: výskum zámernej aktualizácie nárečovej variety v prostredí verejnej komunikácie 

(v informačných a propagačných materiáloch, na internetových regionálnych stránkach, 

v jazykovej krajine a pod.) a laických opisov regionálnych nárečí, ktorých autormi nie sú 

dialektológovia alebo jazykovedci; analýza stratégie filologicky neškolených autorov pri opise 

nárečia a pri jeho prezentácii; 

Cieľ: identifikácia motivácií, ktoré vedú k zvýšenému záujmu nelingvistov o jazyk a nárečia, 

analýza postojov, predstáv a jazykových ideológií. 

 

2. Odraz tradičnej ľudovej kultúry v nárečovej lexike a frazeológii 

Východisko: heuristický výskum vo vybranom nárečovom prostredí so zameraním na 

konkrétnu oblasť tradičnej ľudovej kultúry (metódou nahrávania a dotazníka);  

Cieľ: interpretácia lexiky viažucej sa na vybranú oblasť tradičnej kultúry z hľadiska motivácie, 

dynamiky, jazykových kontaktov a ľudového poznania. 

 

3. Jazyková situácia na vybranom území Slovenska, jej historické korene a súčasná 

podoba 

Východisko: heuristický (terénny a archívny) výskum vo vybranom regióne zameraný na 

fungovanie jazykov a nárečí (metódou nahrávania, ankety al. dotazníka); 

Cieľ: identifikácia kultúrnych a sociálnych prejavov a faktorov dynamiky jazykovej situácie 

mikroregiónu a jej odraz v statuse, štruktúre a fungovaní jazykov a variet. 

 

4.Iná téma z oblasti dialektológie, vývinu a dynamiky slovenského jazyka alebo teórie 

spisovného jazyka na základe osobného výberu a konzultácie so školiteľkou. 



 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.  

1.Využitie videa vo výučbe slovenského jazyka 

Práca bude zameraná na analýzu videí so vzdelávacím obsahom, na zhodnotenie možností ich 

využitia vo výučbe slovenského jazyka a na vytvorenie vlastných didaktických materiálov 

v podobe videa. 

 

(téma je určená pre študentov učiteľstva) 

 

2.Rozvíjanie argumentačných zručností na hodinách slovenského jazyka  

Práca bude zameraná na zhodnotenie existujúceho stavu a ďalších možností rozvíjania 

argumentačných zručností žiakov na hodinách slovenského jazyka a na vytvorenie návrhu 

konkrétnych aktivít na rozvíjanie argumentačných zručností v písaných a/alebo hovorených 

prejavoch. Súčasťou práce bude empirický výskum zameraný na overenie adekvátnosti 

a efektívnosti navrhnutých aktivít v školskej praxi. 

 

(téma je určená pre študentov učiteľstva) 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.  

 

1.Občianska veda, stav a perspektívy jej využitia v slovenskej štylistike 

Sprehľadniť aspekty spolupráce vedcov a verejnosti (zhora nadol aj zdola nahor), resp. 

sledovať symetrizovanú participáciu profesionálov a laikov v praktickej štylistike na 

Slovensku. Sledovať prejavy „ľudovosti“, „vernakulárnosti“, „občianskosti“ (napríklad 

občiansku publicistiku na internete – blogerstvo; vernakulárnu rétoriku online; nové techniky 

participatívnej publicistiky v masových médiách, nevynímajúc sociálne siete: clickbajt, hype, 

... a fenomén influencerstva; miešanie tradičných a nových techník v online sebaprezentácii 

na vlastných webstránkach a v reklame – porov. copywriterstvo) a na pozadí širšieho 

rozhľadu následne interpretovať stav a ďalšie možnosti praktickej štylistiky. 

muSL, moSL, mpSK  

Poznámka: koškoliteľka doktorandka Mgr. Dorota Lamačková    

 

2.Rečové štýly pracovnej komunikácie. Profilácia na báze porovnania komunikácie 

(výrazových prostriedkov, komunikačných techník, komunikačnej kultúry) vo vybranej 

štátnej inštitúcii vs nadnárodnej firme. 

Na rozdiel od funkčnoštylistického akontextového modelovania univerzálneho jazykového 

administratívneho štýlu v tomto prípade pôjde o vytvorenie obrazu o (verbálno-neverbálnej) 

pracovnej komunikácii na báze vlastného empirického mapovania aspektov reálnej 



komunikácie na dvoch vybraných pracoviskách: v domácej štátnej inštitúcii a v 

medzinárodnej neštátnej firme.  

muSL, moSL, mpSK 

 

Mgr. Kristína Piatková, PhD. 

1. Stories – od spontánnosti k pripravenému prejavu 

Práca je zameraná na vymedzenie online formátu stories vzhľadom na tradičné žánre 

a fenomén kríženia žánrov. Možno hovoriť o novodobom žánri alebo ide len on inovatívnejšie 

formálne spracovanie?  Téma je vhodná pre moSL, mpSK,  

2. Meme vo výučbe slovenského jazyka  

Cieľom práce je charakteristika internetových mémov a ich didaktický potenciál pri výučbe 

slovenského jazyka. 

Téma je vhodná pre muSL 

3. Online vyučovanie slovenského jazyka  

Cieľom práce bude analýza formy online výučby slovenského jazyka (resp. istej oblasti napr. 

z gramatiky, štylistiky) jej atraktívnosť a riziká vzhľadom na . Súčasťou práce bude 

vypracovanie portfólia k modelovej hodine. Téma je vhodná pre muSL 

4. Užívateľské aplikácie ako didaktická pomôcka pri výučbe slovenského jazyka 

Zámerom práce bude analýza používania užívateľských aplikácií ako formy inovácie vo 

výučbe (napr. slovenskej gramatiky). Súčasťou práce bude vytvorenie materiálu, resp. návrhu 

aplikácie. Vyžaduje sa znalosť v oblasti IT a schopnosť čítať odborné texty v angličtine. Práca 

je určená študentom muSL (alternatíva spracovania témy pre mpSK – aplikácie využiteľné pri 

preklade – ako Užívateľské aplikácie pri prekladateľskej praxi)  

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.  

1.Jazykové indikátory vybranej ilokučnej funkcie (napr. rady, pochvaly, varovania...) 

 

Téma bude smerovať k sledovaniu typických jazykových (lexikálnych, gramatických, event. aj 

prozodických) indikátorov výpovedí s konkrétnou ilokučnou funkciou podľa výberu záujemcu 

(napr. výpovede s funkciou rady, varovania, pochvaly...) vrátane ich pragmatických aspektov 

v konkrétnej komunikačnej situácii.  

 

Poznámka: Uvedená téma je vhodná pre študijné odbory moSL, muSL aj mpSK.  

 

 

 


