Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Záverečné bakalárske práce na akademický rok 2018/2019
Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
1. Básnická zbierka Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej Kameň a džbán, jej východiská a poetika
Mgr. Juraj Holiš
1. Nepokoj Vojtecha Mihálika (interpretácia básnickej skladby Appassionata)
2. Expresívna lexika v tvorbe Vojtecha Mihálika (interpretácia vybraných básnických zbierok)
Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
1. Literárnovedná reflexia diela a osobnosti Martina Rakovského
2. Jarmočná poézia v baroku (žánrovo-tematická interpretácia)
3. Robinzonáda na uhorský spôsob (interpretácia diela Uhorský Robinzon alebo Osudy a podivuhodné
dobrodružstvá Karola Jettinga rodeného Uhra – príspevok k poznaniu krajín a ľudí)
4. Baroková alamódová poézia (hľadanie podôb obraznosti)
5. Obraz svätca/svätice v stredovekých legendách
Mgr. Kristína Krajanová
1. Ivkova biela mať Jána Bodeneka
2. Leto na Rovniach Jána Bodeneka
Doc. Dagmar Kročanová, PhD.
1. Tvorba Gejzu Vámoša (rezervované)
Mgr. Peter Tollarovič
1. Katolícki spevňík Jána Hollého (v edícii Jozefa Ambruša)
2. Básnická aktivita Rudolfa Dilonga v čase Slovenského štátu
3. Ria Valé – básnik či poetka? (interpretácia básní)
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
1. Analýza básnických prekladov z nemeckej literatúry v obrodeneckom období (tému možno zúžiť na
konkrétneho autora a súbor textov)
2. Prózy Martina Kukučína vo filmovom a televíznom spracovaní
3. Modely rodinných vzťahov v slovenskej literatúre prvej polovice 19. storočia
4. Obrazy stredovekých hradov v slovenskej literatúre 19. storočia
5. Staršia slovenská literatúra v literárnohistorických prácach B. Tablica a J. M. Hurbana
6. Stvárnenie postavy Svätopluka v slovenskej literatúre 19. storočia

Prihlasovanie
na záverečné práce v bakalárskom stupni štúdia a
diplomové práce v magisterskom stupni štúdia
s predpokladaným termínom obhajoby v akademickom roku 2018/19
na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiFUK
Po dohode so školiteľom práce študent vyplní u školiteľa Prihlášku na záverečnú
bakalársku/diplomovú prácu v dvoch kópiách (jedna zostáva školiteľovi, jedna je určená
vedúcej katedry), a to do 15. mája 2018.
Formulár prihlášky sa nachádza na webe katedry v sekcii Tlačivá.
Tému práce vloží školiteľ do AIS-u na začiatku nového akademického roka (zvyčajne do 30
októbra).

Doc. Dagmar Kročanová, Ph.D.
vedúca KSLLV

