
Témy bakalárskych prác – ponuka na AR 2018/2019 

 

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

do 15. 5. 2018. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu 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, v počítači 

v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte prof. PhDr. Oľge 

Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry. 

 

Doc. Alena Bohunická, PhD. 

1. Metafory jazyka v diele vybraného autora alebo lingvistickej školy (identifikácia a 

výklad metaforických konceptov) 

 

Mgr. Petra Kollárová 

1. Jazyková analýza  textu z predspisovného obdobia  

Cieľom práce je analýza pravopisu, hláskoslovnej a tvaroslovnej roviny vybraného textu z 

predspisovného obdobia. Analyzovaný text môže byť vybraný spomedzi tlačených, ale aj 

rukopisných pamiatok, pričom žáner textu sa upresní po konzultácii s bakalarantom. 

 

2. Dynamika lexiky rodinných pomenovaní 

Na základe heuristického výskumu bakalaranta (nahrávky, sociolingivstický dotazník), bude 

študent skúmať vplyvy  pôsobiace na tematickú oblasť rodinných pomenovaní, ktoré sa 

prejavujú na lexikálnej rovine. 

 

 

Mgr. Slávka Krištofová 

 

1. Slovesný rod v komunikačných súvislostiach 

Cieľom práce bude teoretické uchopenie kategórie „genus verbi“ a jeho funkčná analýza na 

základe vybraných excerptov zo súkromných a/alebo verejných textov. 

 

Doc. Gabriela Múcsková, PhD. 

1. Nárečie a tradičná ľudová kultúra 

- východisko – heuristický výskum vo vybranom nárečovom prostredí so zameraním na 

konkrétnu oblasť tradičnej ľudovej kutúry;  

- analýza – lexikografické spracovanie identifikovaných lexikálnych jednotiek; 

- cieľ – inerpretácia lexiky z hľadiska motivácie, slovotvorby, dynamiky ľudovej terminológie, 

jazykových kontaktov a ľudového poznania 

(lokalitu, resp. región, a zameranie na  konkrétne štruktúrne nárečové javy si študent vyberá 

podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou).  
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http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/uzitocne/#c9337


2. Ľudová dialektológia – opis a interpretácia podoby a fungovania dialektov v súčasnej 

verejnej komunikácii a postojov k nim 

- 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 opisov regionálnych nárečí, ktorých autormi zväčša nie 

sú dialektológovia alebo jazykovedci;  

- analýza stratégie filologicky neškolených autorov pri opise nárečia a pri jeho prezentácii; 

- cieľ – identifikácia motivácie vedomého využívania regionálneho nárečia vo verejnej 

komunikácii, postojov k nárečiam, spontánneho uvedomovania nárečových javov. 

(lokalitu, resp. región a príslušnú oblasť verejnej komunikácie si študent vyberá podľa 

vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou) 

 

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

záujmu študenta – na základe osobného dohovoru. 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD. 

1. Častice v komunikačných súvislostiach 

Práca bude zameraná jednak na teoretické uchopenie častíc na základe súčasnej jazykovednej 

literatúry, jednak na analýzu fungovania vybraných častíc v komunikácii. 

 

2. Postoje používateľov k dynamike v gramatike 

Práca bude zameraná na odhalenie postojov bežných používateľov k dynamike v gramatike, na 

to, ako ju vnímajú a interpretujú, a na konfrontovanie pohľadu bežných používateľov a pohľadu 

lingvistov na dynamiku v gramatike. Východiskom budú metajazykové  vyjadrenia bežných 

používateľov na internetových diskusných fórach, v blogoch a pod., resp. jazykovedné články 

s príslušnou tematikou. 

 

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

kalendárov... v 19. storočí/na začiatku 20. storočia 

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku lexikálnych a/alebo gramatických 

prostriedkov vyskytujúcich sa vo vybraných textoch (v kuchárskych knihách, náučných 

a populárno-náučných dielach, kázňach, ľudových kalendároch...) z 19. storočia, príp. zo 

začiatku 20. storočia (výber konkrétneho obdobia v dejinách spisovnej slovenčiny a druhu 

textov podľa záujmu študenta). 

 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.  

 

1. Téma z lexikológie slovenčiny – spresní sa po vzájomnej konzultácii so záujemcom. 

 

 

 



Mgr. Kristína Piatková, PhD. 

1. Komunikačný aspekt zvratných a nezvratných slovies 

Práca bude zameraná na teoretické uchopenie zvratnosti slovies a interpretáciu ich 

komunikačno-funkčných aspektov na základe vyexcerpovaných príkladov zo súkromných 

a/alebo verejných komunikátov. 

 

2. Neurčité slovesné tvary v komunikácii  

Zámerom práce bude analýza používania neurčitých slovesných tvarov v každodennej 

komunikácii. Súčasťou práce bude kvalitatívny výskum hovorenej a písanej súkromnej 

komunikácie. 

 

3. Komunikačno-pragmatická funkcia modálnych slovies v publicistickom štýle 

Práca bude zameraná na analýzu a interpretáciu komunikačno-pragmatickej funkcie modálnych 

slovies konkrétnych výpovedí vyexcerpovaných z textov publicistického štýlu.  

 

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. 

1. Ukazovacie zámená v komunikačných súvislostiach 

Cieľom práce bude okrem teoretického uchopenia subsystému ukazovacích zámen 

predovšetkým interpretácia ich gramatických a komunikačno-funkčných aspektov na základe 

excerptov z vybraných súkromných a/alebo verejných komunikátov.  

 

2. Osobné zámená v komunikačných súvislostiach  

Cieľom práce bude okrem teoretického uchopenia subsystému osobných zámen predovšetkým 

interpretácia ich gramatických a komunikačno-funkčných aspektov na základe excerptov z 

vybraných súkromných a/alebo verejných komunikátov. 

 

3. Vymedzovacie zámená v komunikačných súvislostiach  

Cieľom práce bude okrem teoretického uchopenia subsystému vymedzovacích zámen 

predovšetkým interpretácia ich gramatických a komunikačno-funkčných aspektov na základe 

excerptov z vybraných súkromných a/alebo verejných komunikátov. 

 

Poznámka: Uvedené témy sú vhodné pre študijné odbory boSL, buSL aj bpSK (v poslednom 

prípade je možné tému po dohode s vyučujúcou prispôsobiť so zreteľom na slovenské preklady 

textov).   

 

 

 


