Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Doktorandské štúdium
v akademickom roku 2021/2022
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici realizuje
v akademickom roku 2021/2022 tretí stupeň denného a externého vysokoškolského štúdia
(doktorandského štúdia) v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Študijný program
translatológia – DF, EF
všeobecná jazykoveda – DF, EF
systematická filozofia – DF, EF
slovenské dejiny – DF, EF
športová edukológia – DF, EF

Študijný odbor
filológia
filozofia
historické vedy
vedy o športe

Vysvetlivky: DF – denná forma, EF- externá forma

Dĺžka štúdia: denná forma – 3 roky; externá forma – 4 roky.
Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch na Univerzite Mateja Bela v akademickom roku
2021/2022 určuje výšku školného v doktorandskom štúdiu v externej forme na 1 000,00 €.
Doktorand v dennej forme štúdia má nárok na štipendium, ktoré je vyplácané mesačne a hradené
z vlastných zdrojov univerzity a fakulty. Počet uchádzačov, ktorých FF UMB plánuje prijať na
dennú formu doktorandského štúdia s prideleným štipendiom, zverejní dekan fakulty podľa čl. 4
smernice č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V zmysle čl. 8 tej istej smernice môžu byť prijatí na dennú formu štúdia aj doktorandi so
štipendiom financovaným z ďalších zdrojov: SAV, APVV, mimovládne štipendium, vládne
štipendium, samoplatitelia (napr. formou darovacej zmluvy od právnických alebo fyzických
osôb).*
*Podrobné informácie vám budú poskytnuté na prijímacom konaní.

Poplatok za prijímacie konanie: 50,00 € (elektronická prihláška 45,00 €)
(Smernica UMB č. 5/2020 o školnom a poplatkoch na UMB v akad. roku 2021/2022)
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Účet: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol : 3033
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Prihlášky: Vyplnenú prihlášku (elektronicky + vytlačené tlačivo, alebo len v papierovej forme)
s taxatívne vymedzenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 15. 5. 2021 na adresu:
Študijné oddelenie
Filozofická fakulta UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Na webovej stránke fakulty je sprístupnená elektronická prihláška, postup na jej vyplnenie je
zverejnený.
Uchádzač o prijatie sa hlási na témy dizertačných prác vypísané v jednotlivých študijných
programoch (témy sú uvedené nižšie).
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú prijatí
podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia
Slovenskej republiky (nostrifikáciu diplomu II. stupňa štúdia). Rozhodnutie o uznaní dokladov
o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Termíny prijímacích skúšok
Študijný program
slovenské dejiny
systematická filozofia
športová edukológia
translatológia
všeobecná jazykoveda

Miestnosť, adresa

Dátum

Hodina

8. 6. 2021

10:00 h.

F 111, Tajovského 40, BB

9. 6. 2021

10:00 h.

F 342, Tajovského 40, BB

8. 6. 2021

9:00 h.

T 031, Tajovského 40, BB

7. 6. 2021

9:30 h.

Knižnica KAA, Tajovského 51, BB

7. 6. 2021

10:00 h.

K 012, Tajovského 51, BB

Prijímacia skúška sa koná pred komisiou vymenovanou dekanom FF UMB. Uchádzač na
skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru
a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási (ďalej konkrétne podmienky na prijatie
v jednotlivých študijných programoch sú uvedené nižšie).

PODMIENKY PRIJATIA
Základnou podmienkou na prijatie v zmysle § 56 (3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách je absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného stupňa podľa § 53 (3)
zákona.
Ďalšie podmienky sú v zmysle § 57 (1) zákona pre jednotlivé študijné programy stanovené takto:

● Slovenské dejiny (študijný odbor historické vedy)
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom
študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
Znalosť cudzieho jazyka: minimálne znalosť jedného svetového jazyka, prípadne ďalšieho
cudzieho jazyka (jazyka prameňa) podľa tematického zamerania dizertačnej práce.
Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis vo formáte Europass,
2. motivačný list,
3. logický rámec rámcového projektu k téme dizertačnej práce (DP) (prekonzultovaný
a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom) v rozsahu 2 – 3 normostrán vytlačených
obojstranne a v nasledujúcej štruktúre:
● zdôvodnenie vybranej témy,
● stav doterajšieho spracovania problematiky,
● pracovná hypotéza (predpokladaný cieľ výskumu),
● predpokladaná štruktúra DP,
● pramene a literatúra podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu),
4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej
odbornej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri
celkovom hodnotení),
5. doklad o ovládaní svetového, resp. cudzieho jazyka (jazyka prameňa), pokiaľ uchádzač
takým disponuje,
6. odporúčacie listy (minimálne jeden) od uznávanej autority v odbore,
7. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň
štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného
overenia),
8. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Priebeh prijímacej skúšky:
 prezentácia logického rámca projektu dizertačnej prace a rozprava k prezentácii,
 širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov na spracovanie
zvolenej problematiky a vedeckovýskumných aktivít),
 prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov vo zvolenej oblasti študijného odboru,
 overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku, resp.
v jazyku podľa témy DP (čítanie a preklad odborného textu, odborný dialóg) – pre uchádzačov
bez dokladu o ovládaní svetového jazyka, resp. príslušného jazyka prameňov.

● Systematická filozofia (študijný odbor filozofia)
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom
študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
Znalosť cudzieho jazyka: angličtina, nemčina, francúzština (vyžaduje sa aktívna znalosť
minimálne jedného z uvedených jazykov).

Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis vo formáte Europass,
2. motivačný list,
3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (prekonzultovaný a predbežne odobrený
potenciálnym školiteľom) v rozsahu 3 strán a v nasledujúcej štruktúre:
● zdôvodnenie vybranej témy zo študijného odboru systematická filozofia,
● stav doterajšieho spracovania problematiky,
● ciele dizertačnej práce,
● zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce,
● teoreticko-metodologické východiská spracovania témy,
● predpokladaný prínos,
● pramene a literatúra podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu),
4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (nie sú podmienkou na prijatie,
ale zohľadňujú sa pri celkovom hodnotení),
5. doklad o ovládaní svetového jazyka, pokiaľ uchádzač takým disponuje,
6. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň
štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného
overenia),
7. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Priebeh prijímacej skúšky:
 prezentácia projektu dizertačnej prace a rozprava k prezentácii,
 širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov pre spracovanie
zvolenej problematiky a vedeckovýskumných aktivít),
 prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov vo zvolenej oblasti študijného odboru
systematická filozofia,
 overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku
(odborný dialóg) pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní svetového jazyka.

● Športová edukológia (študijný odbor vedy o športe)
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom
študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť anglického jazyka.
Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis vo formáte Europass,
2. motivačný list,
3. projekt perspektívnej dizertačnej práce podľa témy vybranej zo zverejnenej ponuky
(prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom) v rozsahu 5 – 6
normostrán vytlačených obojstranne (aj v elektronickej verzii) v nasledujúcej štruktúre:
● predstavenie témy a zdôvodnenie jej výberu,
● stav doterajšieho poznania problematiky,
● ciele dizertačnej práce,
● teoreticko-metodologické východiská spracovania témy,
● predpokladaný prínos a vlastný odborný vklad,
● pramene a literatúra podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu),
4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a prehľad výsledkov inej
odbornej/športovej činnosti uchádzača (trénerská, resp. cvičiteľská činnosť, účasť v ŠVA
doma a v zahraničí, spoluriešiteľ grantovej úlohy, prípadne iné aktivity),
5. doklad na úrovni štátnej skúšky o komunikačnej kompetencii v anglickom jazyku, pokiaľ
uchádzač takým disponuje,
6. doklad o praxi, pokiaľ ju uchádzač má,

7. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň
štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného
overenia),
8. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Priebeh prijímacej skúšky:
 prezentácia projektu dizertačnej práce (cca 10 minút) a rozprava k prezentácii,
 odborná rozprava zameraná na širšie teoreticko-metodologické poznatky, znalosti a skúsenosti,
koncepciu a kompozíciu dizertačnej práce (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov na
spracovanie zvolenej problematiky),
 prezentácia doterajšieho odborného záujmu a dosiahnutých výsledkov vo zvolenej oblasti
študijného odboru,
 kompetencia v anglickom jazyku (pri uchádzačoch bez dokladu o ovládaní anglického jazyka)
– čítanie s porozumením, preklad odborného textu, odborný rozhovor.

● Translatológia (študijný odbor filológia)
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom
študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť jedného svetového jazyka.
Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis vo formáte Europass,
2. motivačný list,
3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (prekonzultovaný a predbežne odobrený
potenciálnym školiteľom) v rozsahu 5 – 7 strán vytlačených obojstranne a v nasledujúcej
štruktúre:
● zdôvodnenie vybranej témy,
● stav doterajšieho spracovania problematiky,
● ciele dizertačnej práce,
● zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce,
● teoreticko-metodologické východiská spracovania témy,
● predpokladaný prínos,
● literatúra a pramene podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu),
4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej
odbornej/umeleckej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa
pri celkovom hodnotení),
5. doklad o ovládaní svetového jazyka (diplom, doklad o absolvovaní štátnej skúšky), pokiaľ
uchádzač takým disponuje,
6. odporúčacie listy (minimálne jeden) od uznávanej autority v odbore,
7. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň
štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného
overenia),
8. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Priebeh prijímacej skúšky:
 prezentácia projektu dizertačnej práce a rozprava k prezentácii,
 širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov na spracovanie
zvolenej problematiky a vedeckovýskumných aktivít),
 prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov vo zvolenej oblasti študijného odboru,
 overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku (čítanie
a preklad odborného textu, odborný dialóg) – pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní svetového
jazyka.

● Všeobecná jazykoveda (študijný odbor filológia)
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom
študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.
Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.
Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis vo formáte Europass,
2. najmenej 1 odporúčací list od uznávanej domácej/zahraničnej odbornej autority,
3. východiskový projekt perspektívnej dizertačnej práce podľa témy vybranej zo zverejnenej
ponuky (rozsah najviac 10 normostrán vytlačených obojstranne) s nasledujúcou štruktúrou:
● predstavenie témy a zdôvodnenie motívov jej výberu,
● doterajší stav spracovania problematiky,
● ciele perspektívnej dizertačnej práce,
● zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce,
● teoreticko-metodologické východiská spracovania,
● predpokladaný metodologický prínos a vlastný odborný vklad,
● literatúra a pramene vo východiskovej predstave podľa bibliografickej normy,
4. doklad na úrovni štátnej skúšky o komunikačnej kompetencii vo svetovom jazyku, pokiaľ
uchádzač takým disponuje,
5. súpis publikačných aktivít alebo iných výsledkov odbornej, resp. umeleckej činnosti, príp.
posudky odborných prác a činností (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri
celkovom hodnotení prijímacej skúšky),
6. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň
štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného
overenia),
7. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Priebeh prijímacej skúšky:
 prezentácia projektu dizertačnej práce a rozprava k prezentácii,
 odborná časť zameraná na širšie teoreticko-metodologické poznatky, znalosti a skúsenosti,
súvisiace najmä s motívmi, koncepciou a kompozíciou dizertačnej práce,
 kompetencia vo svetovom jazyku (pri uchádzačoch bez dokladu o ovládaní svetového jazyka)
– čítanie s porozumením, preklad odborného textu, odborný rozhovor.

ŠKOLITELIA A TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
V DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH FF UMB
Aktuálne témy na akademický rok 2021/2022
● Slovenské dejiny (študijný odbor historické vedy)
Prof. PhDr. Vladimír VARINSKÝ, PhD.


Vznik, formy a prejavy protikomunistickej rezistencie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989
a problémy s identifikáciou protikomunistického odboja (samizdatové formy odporu, STO
a jej činnosť po roku 1945, činnosť „Rodiny“ v rokoch 1945 – 1947 a po februári 1948,
Spoločnosť Fatima, tajná cirkev, formovanie občianskej spoločnosti „zdola“ ako forma
protikomunistickej rezistencie a pod.)

Prof. PhDr. Dušan ŠKVARNA, PhD.



Slovenská otázka počas revolúcie 1848/49 a nemecky písané periodiká
Regionálna historiografia a regionálni historici v 19. storočí

Doc. PhDr. Michal ŠMIGEĽ, PhD.







Židovská menšina na Slovensku v povojnových rokoch 1945 – 1948/49: problémy
začlenenia do majoritnej spoločnosti a problémy antisemitizmu
„Haličskí židia“ na Slovensku (koniec 19. začiatok 20. storočia): imigrácia a utečenecké
vlny
Hladomor na Ukrajine (1932 – 1933) a jeho reflexia v československej tlači
Obraz Sovietskeho zväzu v cestopisoch československých cestovateľov a návštevníkov
(20. – 30. roky 20. storočia)

Doc. PhDr. Peter MIČKO, PhD.










Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1938 – 1945 (konkrétna hospodárska situácia
v slovenských župách – Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Tatranská, Pohronská,
Šarišsko-Zemplínska – a v jednotlivých regiónoch Slovenska)
Organizácia odchodu a pracovné podmienky slovenských robotníkov v Nemeckej ríši
v rokoch 1939 – 1945 (potrebná znalosť nemčiny)
Kapitálová, výrobná, obchodná a sociálna situácia v konkrétnych závodoch Slovenska
v rokoch 1939 – 1945 (zbrojársky, strojársky, drevársky, textilný, ťažobný priemysel a iné
odvetvia slovenského priemyslu)
Spoločensko-politická situácia v slovenských župách (Bratislavská, Nitrianska,
Trenčianska, Tatranská, Pohronská, Šarišsko-Zemplínska) a vybraných regiónoch
Slovenska v rokoch 1939 – 1945
Výstavba infraštruktúry a rozvoj dopravy na území Slovenska v prvej polovici 20. storočia

Doc. PaedDr. Miroslav KMEŤ, PhD.






Problémy komunít dolnozemských Slovákov v 19. (resp. 20.) storočí na stránkach ich
periodickej tlače
Osobnosti slovenskej Dolnej zeme
Analýza príčin zmien v národnostnej identite Slovákov vo Vojvodine v 20. storočí
Migračné procesy vo Vojvodine v rokoch 1918 – 1948, resp. 1948 – 1990 (vítaná znalosť
srbčiny)







Regionálna historiografia v prostredí slovenských komunít v Maďarsku, Rumunsku,
Srbsku alebo Chorvátsku v 20. – 21. storočí (potrebná znalosť príslušného jazyka)
Problematika slovenských komunít v Zadunajsku (Komárňansko-ostrihomská
a Vesprémska župa) (potrebná znalosť maďarčiny)
Slováci v maďarskej armáde počas 2. svetovej vojny (možnosť výberu regiónu; vítaná
znalosť maďarčiny)

Doc. Mgr. Imrich NAGY, PhD.


Digitalizované historické písomné pramene v slovenských pamäťových inštitúciách –
stav, možnosti a perspektívy ich využitia v práci historika (digitalizácia, automatická
transkripcia, analýza, mapovanie, vkladanie metadát a vizualizácia historického
rukopisného textu)

Doc. PhDr. Marek SYRNÝ, PhD.




Tzv. protištátne sprisahanie a jesenná politická kríza na Slovensku v roku 1947
v československom a európskom kontexte
Percepcia odboja a Slovenského národného povstania v slovenskej povojnovej a exilovej
politike v rokoch 1948 – 1968

Školitelia v externom vzdelávacom pracovisku FF UMB
(Historický ústav SAV v Bratislave)
PhDr. Gabriela DUDEKOVÁ, PhD.


Deti a detstvo na území dnešného Slovenska v dlhom 19. storočí – spoločenské normy,
koncepty výchovy a sociálna realita

PhDr. Ľudovít HALLON, DrSc.


Obchodná a priemyselná komora v Banskej Bystrici
stredného Slovenska v medzivojnovom období

a sociálno-ekonomický vývoj

● Systematická filozofia (študijný odbor filozofia)
Prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.












Interpretácia ako metóda: epistemologické a jazykové problémy
Explanácia a chápanie v sociálnom poznaní a humanitných vedách
Racionalita a relativizmus v sociálnom a humanitnom poznaní
Súčasné podoby naturalizmu vo filozofii sociálneho poznania
Fakt v sociálnom poznaní. Medzi reprezentáciou a konštrukcionizmom
Teória kultúry: kognícia a konanie
Fakty, hodnoty a objektivita
Kľúčové pojmy a princípy v teórii inštitúcií
Pojem pravidla a jeho funkcia v sociálnom svete
Povaha a dynamika sociálnych noriem
Sociálny poriadok: medzi ideou kooperácie a regularitou správania

Doc. PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.




Konštruktivistické chápanie povahy histórie (anglosaská tradícia)
Problém zmyslu a písanie o dejinách
Problém plurality a písanie o dejinách

Doc. Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.





Koncepcia limitovanej suverenity
Negatívne chápanie slobody
Rôzne podoby koncepcie spravodlivosti ako čestnosti
Výber vlastnej témy po dohode so školiteľom

● Športová edukológia (študijný odbor vedy o športe)
Prof. PaedDr. Ivan ČILLÍK, CSc.





Vplyv športovej prípravy na vybrané parametre v športe
Účinnosť projektu Detská atletika na Slovensku
Inovácia vyučovania atletiky na školách
Optimalizácia rozvoja pohybových schopností

Prof. PaedDr. Elena BENDÍKOVÁ, PhD.


Zmena v obsahovej náplni telesnej a športovej výchovy vo vzťahu k zdraviu žiakov

Prof. PaedDr. Karol GÖRNER, PhD.



Vplyv intervenčného telovýchovného programu na rozvoj pohybových schopností žiakov
Vplyv intervenčného programu na zmenu postojov žiakov k telesnej a športovej výchove

Doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.


Inovácia vyučovania školskej telesnej a športovej výchovy

Doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.




Efektivita cvičení založených na vývojovej kineziológii v tréningu detí
Nové prístupy v kondičnej príprave vo vybranom športe
Optimalizácia kondičnej prípravy vo vybranom športe

● Translatológia (študijný odbor filológia)
Prof. Larisa Anatolievna SUGAY, DrSc.





Пословицы, афоризмы и «крылатые слова» в произведениях А. С. Пушкина и
проблемы их перевода на словацкий язык
«Переводимое» и «непереводимое» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»
Романы «Серебряный голубь» и «Петербург» Андрея Белого в ракурсе словацкой
литературно-критической рецепции и переводов

Prof. Dr. Massimo ARCANGELI, PhD.





Spisovný jazyk a jeho geografické varianty v preklade
Preklad a reálie
Analýza vybraného prekladu v diachrónnej perspektíve
Neverbálna komunikácia v komparatívnom hľadisku

Prof. PhDr. Zuzana BOHUŠOVÁ, PhD.


Kompetencie komunitného tlmočníka (odbornosť a/verzus právomoc)

Doc. PhDr. Alena ĎURICOVÁ, PhD.



Preklad odborných textov v procese edukácie
Jazyk pandémie nového koronavírusu v kontexte prekladu

Doc. Mgr. Vladimír BILOVESKÝ, PhD.


Vplyv časopiseckej literatúry, spoločenských, kultúrnych, verejnoprávnych inštitúcií
a vydavateľstiev na popularizáciu prekladovej literatúry na Slovensku

Doc. PaedDr. Jana JAVORČÍKOVÁ, PhD.


Kultúrne povedomie dospelých používateľov anglického jazyka a jeho úloha v preklade

Doc. PhDr. Ivan ŠUŠA, PhD.


Zmeny recepčných modelov v slovenskom prijímajúcom kultúrnom prostredí (1945 –
1989) - vývin, etapy, analýza

● Všeobecná jazykoveda (študijný odbor filológia)
Prof. PhDr. Zuzana BOHUŠOVÁ, PhD.


Lingvistika ústnych translátov
(= Charakteristika pretlmočených komunikátov z cudzieho jazyka/cudzích jazykov do
slovenčiny)

Prof. Mgr. Jaromír KRŠKO, PhD.



Interakcia rolového správania a lexiky
Ľudské telo a zmysly v jazyku a kultúre z pohľadu etnolingvistiky

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol ODALOŠ, CSc.



Jazykové a komunikačné charakteristiky krízovej komunikácie v súčasných médiách
Motivačno-sémantické a lexikálno-gramatické charakteristiky
súčasnej chrématonymie

Prof. PaedDr. Vladimír PATRÁŠ, CSc.



Multikódovosť a žánrové strety v internetových alternatívnych médiách
Determinanty kultúry vyjadrovania v elektronicky podmienenej komunikácii

Doc. PaedDr. Zdenko DOBRÍK, PhD.




Diskurzné praktiky ako nástroje konštruovania sociálnej reality (Jazykový obraz vybranej
mimojazykovej entity v mediálnom a politickom diskurze)
Používanie internetového jazyka s dôrazom na charakteristiku lexikálnej roviny jazyka

Doc. PhDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD.





Syntaktické prostriedky v slovensko-francúzskej jazykovokontaktovej komunikačnej
situácii na korpusovom základe
Valenčné štruktúry slovenských a francúzskych slovies v kontrastívnej perspektíve
Kontextualizovaná gramatika francúzštiny pre slovenské publikum v diachrónnej
perspektíve

Doc. PaedDr. Petra JESENSKÁ, PhD.




Špecifiká komunikácie sociálnych sietí
Komparatívny pohľad na anglické a slovenské neologizmy prezentované v médiách
Jazyková krajina vybraného mesta

Doc. Viktória LIASHUK, CSc.





Medzijazyková homonymia v rusko-slovenskom aspekte
Jazykový obraz sveta v dvojjazyčnom frazeologickom slovníku (slovensko-ruská
komparácia)
Štylistické kvalifikátory ako porovnávací parameter v rusko-slovenskom aspekte

