
Témy diplomových 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. Jazyková situácia s ohľadom na vybraný menšinový jazyk na Slovensku (výber: 

čeština, ruština, rómčina, srbčina a pod.) 

2. Štylistické hodnoty „dobrého dialógu“ vo vybranej komunikačnej situácii (napr. 

politickej debate)  

3. Inkluzívny jazyk ako súčasť komunikačnej kompetencie učiteľa 

4. Verbálne prejavy sociálneho vylučovania na základe jazykového prejavu vo vybranom 

diskurze (napr. LGBTI, prípadne v inom prostredí po vzájomnom dohovore) 

 

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.  

1. Príťažlivosť cudzích jazykových javov 

2. Účinky ritualizovaných jazykových prejavov 

 

Doc. Gabriela Múcsková, PhD.  

1. Dynamika a variantnosť tradičných regionálnych nárečí v kontexte súčasnej jazykovej 

situácie 

- východisko – heuristický výskum vo vybranom nárečovom prostredí (metódy: nahrávanie, 

dotazník);  

- analýza vybraných javov a porovnanie súčasného stavu so staršími výsledkami tradičnej 

dialektológie – so zameraním na variantnosť, procesy archaizácie a neologizácie vo vývine 

nárečia; 

- cieľ – zistenie aktuálnej podoby a fungovania nárečovej variety (resp. vybraných nárečových 

javov) na pozadí súčasnej jazykovej situácie vybraného regiónu; zachytenie súčasných 

prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia a ich interpretácia z hľadiska 

synchrónnej variantnosti v jazykovom vývinovom procese.  

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

podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou).  

http://fphil.uniba.sk/
http://fphil.uniba.sk/
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/uzitocne/#c9337


 

2. Medzivojnové obdobie v dejinách slovenskej lingvistiky a spisovnej slovenčiny 

z hľadiska teórie jazykovej politiky 

- východisko – historický rámec 20. a 30. rokov 20. storočia a jeho dôsledky na jazykovú 

politiku (koncepcia čechoslovakizmu a purizmu); 

- analýza zamerania lingvistických prác novej generácie slovenských lingvistov po 1. sv. vojne; 

- cieľ – identifikovať politicko-spoločenské motivácie postojov k spisovnej slovenčine 

v sledovanom období a ich odraz vo vývine slovenskej lingvistiky a spisovnej slovenčiny. 

 

3. Iná téma z oblasti dialektológie, vývinu slovenského jazyka alebo teórie spisovného jazyka 

podľa osobného záujmu študenta – na základe osobného dohovoru. 

 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.  

1. Gramatika slovenského jazyka v školskej praxi 

Práca bude zameraná na možnosti aplikácie poznatkov a podnetov z najnovších gramatických 

výskumov pri rozvíjaní jazykovej a najmä komunikačnej kompetencie na hodinách 

slovenského jazyka. Súčasťou práce bude vytvorenie pracovných listov so súborom úloh 

zameraných na uplatnenie komunikačného aspektu vo výučbe gramatiky. 

(téma je určená pre študentov učiteľstva) 

 

2. Dynamika v slovenčine v medzivojnovom období 

Práca bude zameraná na identifikáciu variantných jednotiek v slovenčine v medzivojnovom 

období a na analýzu ich fungovania v jazykovej praxi. 

 

 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.  

 

1. Publicistický štýl tretieho tisícročia na Slovensku 

Sociokultúrna charakteristika Slovenska tretieho tisícročia a jej dosah na publicistický štýl. 

Vplyv interaktívnych multimédií, sociálnych profesijných portálov (Research Gate, 

LinkedIn,...) demokratického pertraktovania verejných tém na diskusných fórach internetových 

verzií masmédií, fenomén bulváru...  

 

2. Sociovedecká komunikácia o materinskom jazyku a jeho výučbe na SŠ 

Konfrontácia výsledkov empirického výskumu so stavom vedeckého poznania a skúmania 

problematiky a aktualizácia obsahu vzdelávania pre SŠ. Empirický záber napríklad na učebnice 

slovenského jazyka pre stredné školy (zúženie záberu na vybrané tematické celky, prípadne 

ročník po vzájomnej dohode), na postoje k platnému štátnemu vzdelávaciemu programu pre 

výučbu SJ na SŠ, verejná reflexia aktivít vybraného metodického centra, prieskum medzi 

učiteľmi slovenčiny, ...  

 

 

 



3. Koncepcia štylistiky slovenčiny pre „slovakistov“ na VŠ v 21. storočí  

Návrh aktualizácií obsahu disciplíny so zreteľom na potreby študenta slovakistiky – 

jednoodborového slovakistu/translatológa/budúceho učiteľa – adresát sa skonkretizuje podľa 

záujmu adepta (s možným využitím ankety o potrebách študentov slovakistiky); podnety k 

modifikácii učebných materiálov k vybraným trom témam okrem publicistiky. 

Poznámka: téma primárne odporúčaná jednoodborovým slovakistom, vhodná ale aj pre ostatné 

špecializácie. 

 

4. Miesto profesionalizmov v spektre komunikačných formácií. Koncepcia slovníka 

profesionalizmov  

Vymedzenie miesta profesionalizmov v spektre komunikačných formácií slovenčiny. Revízia 

a syntéza dostupných parciálnych poznatkov o špeciálnych slovníkoch profesionalizmov (z 

elektrotechniky, automechaniky, vojenstva, zdravotníctva, divadelníctva, športu...). Integrácia 

zistení do komplexnej koncepcie slovníka profesionalizmov.  

 

5. Aktualizačné slovesné kategórie v komunikačných (a didaktických) súvislostiach. 

Pôjde o zameranie na interpretácie asymetrie medzi povedaným a mieneným, medzi formou 

a obsahom, na štylistické využitie gramatickej kategórie času a spôsobu, na sekundárne 

pragmatické využitie v rámci presupozícií, komunikačných funkcií výpovedí... prípadne aj na 

aktualizácie obsahu vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe a obsahu učiva v SŠ 

učebniciach. 

Koškoliteľka: Mgr. Slávka Krištofová 

 

 

 

Mgr. Kristína Piatková, PhD. 

1. Problematika slovesných gramatických kategórií v školskej praxi  

Práca bude zameraná na teoretické uchopenie slovesných gramatických kategórií a na analýzu 

ich didaktického potenciálu pri rozvíjaní individuálnych poznávacích a komunikačných 

schopností žiakov. Súčasťou práce bude vytvorenie cvičení a testov využiteľných vo 

vyučovacom procese. (Práca je vhodná pre študentov študijných odborov muSL, muSL/k.) 

 

2. Funkčné využitie slovesných gramatických kategórií v reklame  

Zámerom práce bude teoretické uchopenie slovesných gramatických kategórií a analýza funkcií 

vybraných slovesných gramatických kategórií v reklamných textoch. 

 

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. 

1. Spôsoby vyjadrovania časovej deixy v slovenčine  

Náplňou práce bude jednak teoretické vymedzenie termínu deixa (osobitne časovej) a opis 

jazykových prostriedkov na jej vyjadrenie, jednak vlastný empirický výskum založený na 

sledovaní deiktických výrazov a ich gramatických i komunikačných funkcií vo vybraných 

súkromných a/alebo verejných komunikátoch.   

 



2. Spôsoby vyjadrovania priestorovej deixy v slovenčine  

Náplňou práce bude jednak teoretické vymedzenie termínu deixa (osobitne priestorovej) a opis 

jazykových prostriedkov na jej vyjadrenie, jednak vlastný empirický výskum založený na 

sledovaní deiktických výrazov a ich gramatických i komunikačných funkcií vo vybraných 

súkromných a/alebo verejných komunikátoch.   

Poznámka: Uvedené témy môžu byť v prípade záujmu študenta/študentky prispôsobené na 

sledovanie javu aj so zreteľom na didaktický alebo prekladateľský aspekt.  

 

 

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.  

1. Dejiny jazyka z kultúrneho/interkultúrneho pohľadu (vnútrojazykové 

a mimojazykové vývinové tendencie) 

 

2. Slovenčina v kontakte s ostatnými jazykmi 

 

3. Vlastné meno ako (inter)kultúrny fenomén 

 

4. Téma podľa vlastného výberu s orientáciou na areálovú lingvistiku 

 

 

 

 


