Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Diplomové práce na akademický rok 2018/2019

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
1. Poézia rokov 1956 – 1972 (Hodnotový a poetologický prierez zbierkami a básňami, výber a jeho
princíp prebehnú podľa dohody)
2. Portrét básnika Mikuláša Kováča (so zahrnutím veršov z pozostalosti)
3. Poetika Trnavskej skupiny v jej ranej fáze (Ondruš, Feldek, Stacho, Mihalkovič)
4. Mesto u slovenských poetiek na prelome 20. a 21. storočia (Prokešová, Lehenová, Ferenčuhová,
Veselková)
Mgr. Peter Darovec, PhD.
1.
2.
3.
4.

Mesto, dedina a Slovensko v diele Petra Pišťanka
Neskorá tvorba Petra Pišťanka
Mesto, dedina a Slovensko v diele Igora Otčenáša
Dušan Kužel ako poviedkár a románopisec

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
1.
2.
3.
4.
5.

Literárna interpretácia rétorických postupov v Škole kresťanskej Hugolína Gavloviča
Obraz prírody v staršej slovenskej literatúre
Absurdná dráma v slovenskej dramatike 60. rokov 20. storočia
Motívy „vanitas vanitatum“ v barokovej literatúre
Ján Dernschwam, Denník cesty do Konštantínopolu a Malej Ázie (preklad a interpretácia
renesančného denníka) – pre študentov nemčiny!

Doc. Dagmar Kročanová, PhD.
1. Téma moci v tvorbe J. Barča-Ivana
2. Lyrický princíp v slovenskej dráme štyridsiatych rokov 20. storočia

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.
1. Premeny poézie Janka Jesenského
2. Socialistický realizmus v slovenskej poézii 50. rokov
3. Poézia Štefana Strážaya vo svetle novších výskumov

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.

Konštruovanie slovenského „národného priestoru“ v slovenskej poézii 19. storočia
Motívy hudby v slovenskej literatúre 19. storočia
Analýza Feldekovho prekladu Kollárovej Slávy dcery
Bottova Smrť Jánošíkova ako textologický problém
Didaktická interpretácia textov tzv. povinného čítania zo slovenskej literatúry 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

