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Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.: 

 

 

 1. Štylistické parametre analytických verbo-nominálnych spojení 

 Stylistic parameters of analytic verb-nominal connections 

 

AVNS sú špecifické jazykové prostriedky, ktoré stoja na rozhraní záujmu viacerých jazykových 

disciplín – lexikológie, frazeológie i syntaxe. V slovenskej lingvistike bola spracovaná ich 

základná charakteristika z lexikálno-gramatického hľadiska, no výskum ich štylistických 

parametrov zatiaľ chýba. Uvedený výskum by sa mal zamerať na špecifikáciu fungovania týchto 

prostriedkov v textoch vybraných funkčných štýlov, primárne publicistického, náučného 

a hovorového, ale aj umeleckého a administratívneho. Cieľom práce by malo byť zistenie 

a špecifikácia indikátorov štylistickej platnosti analytických verbonominálnych spojení podľa 

jednotlivých funkčných štýlov.    

 

 

2. Domová pokladnica Daniela Licharda a jej význam pre ustaľovanie spisovnej 

slovenčiny 

 The importance Daniel Lichard´s Domová pokladnica for standard language  

 

Kalendárové texty Domová pokladnica, vydávané Danielom Lichardom, boli ľudovýchovným 

čítaním, ktorého prvé ročníky vychádzali v štúrovskej slovenčine. Lichard od r. 1849 však začal 

vydávať Domovú pokladnicu v staroslovenčine, čo bola z hľadiska jazyka voči štúrovčine otvorená 

opozícia. Napriek tomu toto čítanie popri štúrovských periodikách (Slovenské národné noviny, 

Slovenské pohľady) zohralo svoju úlohu pri popularizovaní, ale aj ustaľovaní štúrovskej spisovnej 

jazyka. Cieľom práce by mala byť analýza jazyka kalendárov zameraná na porovnanie s oficiálnou 

štúrovskou kodifikáciou. 

 

3. Rytmické krátenie v súčasnej spisovnej slovenčine 

Rhythmic law in contemporary Slovak 

Rytmické krátenie, resp. tzv. rytmický zákon patrí k najšpecifickejším znakom spisovnej 

slovenčiny, a to od štúrovskej kodifikácie. Historicky sa jeho platnosť v jazykovej praxi vyvíjala 

od jeho takmer bezvýnimočného uplatňovania až po súčasný stav s vyše desiatkou výnimiek. Vývoj 

a súčasný stav rytmického krátenia je na jednej strane výsledkom prirodzeného vývinu spisovnej 

slovenčiny ako autochtónneho útvaru národného jazyka, na druhej strane ide o aj o výsledok 

ponímania tohto javu v historickom slede jednotlivých kodifikácií. Cieľom práce má byť zistenie 



aktuálneho stavu tohto charakteristického znaku spisovnej slovenčiny a jeho analýza a konfrontácia 

s platnou kodifikáciou.    

 

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.: 

 

1. Henrich Bartek v kontexte slovenskej jazykovedy a kultúry 

Henrich Bartek in the context of the Slovak language and culture 

 

O kľúčovej osobnosti slovenskej lingvistiky tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého storočia sa 

vie doteraz málo. V minulom režime sa o ňom nepísalo a ak áno, tak negatívne. Bol totiž 

emigrantom. Dizertačná práca má byť komplexným pohľadom na život a dielo Henricha Bartka v 

čase pôsobenia na Slovensku a v čase jeho emigrácie. Syntetizujúco sa určí jeho miesto vo vývine 

slovenského jazyka. 

 

2. Písanie osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín z historického a 

súčasného hľadiska 

Writing of names from the Hungarian period of Slovak history from a historical and 

contemporary point of view 

 

Slovenské dejiny počas uhorského obdobia sú integrálnou súčasťou uhorských dejín. Prepis mien 

historických osobností do roku 1918 sa riadi Pravidlami slovenského pravopisu, ktoré sú 

kodifikačnou  príručkou. V ostatnom čase dochádza k rozkolísavaniu  prepisovania týchto mien. 

Miesto kodifikovanej podoby v slovenskej grafike sa používajú prepisy v maďarskej grafike. 

Dizertačne práca zisťuje historický kontext prepisu (tradícia slovenských vzdelancov) a súčasný 

stav v školských, historických, odborných publikáciách a v tlači. 

 

 

Doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. 

1. KOGNITÍVNA DEFINÍCIA AKO NÁSTROJ OPISU A IDENTIFIKOVANIA 

MECHANIZMU VZNIKU KOLOKÁCIÍ 

COGNITIVE DEFINITION AS A TOOL FOR DESCRIBING AND IDENTIFYING THE 

MECHANISM OF COLLOCATION CREATION 

Kognitívna definícia je špecifický spôsob opisu významu, ktorý vznikol v intenciách Lublinskej 

školy kognitívnej lingvistiky, ktorej bádanie je orientované na problémy sémantickej analýzy. 

Zmyslom a cieľom kognitívnej definície je sprostredkovať informáciu o obsahu slova, resp. pojmu 

nie len v zmysle štruktúrnej sémantiky, ale v intenciách toho, ako ho chápu nositelia jazyka a ako 

sa užíva v spontánnej reči. V rámci postulátov etnolingvistiky sa ako súčasť významu lexém či 

viacslovných nominácií akceptujú aj mimojazykové poznatky, ktoré sú spojené so stereotypmi 

v kultúre, v kultúrnych textoch, rečových stereotypoch, frazémach, povrávkach, modlitbách, 

poverách, povestiach a pod. Východiskom bádania je vždy scientistická a taxonomická definícia, 

ku ktorej sa pridávajú kontextovo vznikajúce a v jazykovom spoločenstve ustálené kolokácie. 



Objektom spracovania kognitívnej definície by mali byť hodnotové pojmy; navrhujeme dva pojmy 

z neintenčnej oblasti, resp. z tzv. univerza, ktoré sú kľúčové pre život človeka – svetlo a tma 

a ďalšie dva pojmy, ktoré sa spájajú s intenčnou činnosťou človeka, a to práca a bohatstvo. 

Metodologicky by malo spracovanie témy vychádzať z postulátov poľskej školy, ktorej hlavným 

predstaviteľom je J. Bartmiński. 

2. TRANSFORMÁCIA OBRAZNÝCH JEDNOTIEK REČI V PUBLICISTICKÝCH 

TEXTOCH 

TRANSFORMATION OF IMAGES IN JOURNALISTIC TEXT 

Okazionálna metafora je predmetom bádania jazykovedcov tak z aspektu jej formy, ako aj z 

aspektu sémantickej štruktúry. Predmetom dizertačnej práce je skúmanie významových posunov, 

ku ktorým dochádza pri premene tradičných frazém pri tvorbe autorských aktualizácií najmä 

idiómov a pri vzniku autorských obrazných pomenovaní. Základnou otázkou je otázka 

metaforickej konvergencie na princípe referenčnej sémantiky. 

Predmetom opakovaných analýz sú tak jednoslovné nominácie, ako aj naratívne rozvité metafory. 

Dizertačná práca by mala smerovať k analytickému pohľadu na fungovanie frazém v 

žurnalistickom texte, resp. v mediatexte, ako aj k identifikácii komunikačných stratégií 

vznikajúcich pri narábaní s tradičnou i aktualizovanou podobou frazémy. Autor práce by mal svoje 

tvrdenia verifikovať exemplifikáciami, ktoré získa prácou s jazykovým materiálom v korpusových 

databázach. Kvalitatívnym výsledkom práce bude posúdenie interaktívnosti, v ktorom je frazéma 

indikátorom intencionálnej štylistiky. 

  

 

Doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD. 

 

1. Germanizmy v slovenských nárečiach 

Germanic Loanwords in Slovak Dialects 

 

Abstrakt: Študent skúma vo vybranom sociálnom či teritoriálnom slovenskom nárečí (príp. 

vybraných sociálnych či teritoriálnych slovenských nárečiach – práca môže mať aj komparatistický 

rozmer) nemecké výpožičky v ich synchrónnom i diachrónnom priereze. 

 

2. Inojazykové výpožičky vo vybranom nárečí 

Foreign Language Elements in a Chosen Dialect 

 

Abstrakt: Študent skúma fonetické, morfologické, syntaktické a predovšetkým lexikálne výpožičky 

z iných jazykov, ako je latinčina, nemčina, ruština, poľština, čeština, maďarčina ap., vo vybranom 

nárečí. 

 

3. Vznik a pôvod slovenského jazyka a jeho hranice 

The Origin and Development of the Slovak Language and its Borders 

 



Abstrakt: Študent skúma teórie o pôvode slovenčiny a predovšetkým s nimi súvisiace jazykovedné 

i nejazykovedné fakty. Okrem toho skúma dialektológiu poľskú, ukrajinskú a predovšetkým 

slovenskú a česko-moravskú, aby stanovil východné, severné a západné hranice 

slovenského jazyka. Južnú hranicu starej slovenčiny stanoví revíziou výskumu Jána Stanislava. 

Mal by tiež v rámci svojej argumentácie skúmať staroslovienske pamiatky, predovšetkým 

Kyjevské listy a Pražské hlaholské zlomky. 

 

4. Slovenská ojkonymia z diachrónneho uhla pohľadu 

Slovak Oikonymy from the Point of View of Diachrony 

 

Abstrakt: Študent skúma jednotlivé slovenské ojkonymá (názvy obcí) v diachrónnom priereze, 

pričom prináša nové výklady a prehodnocuje staré. Výsledkom výskumu by malo byť spresnenie 

nielen niektorých jazykovedných údajov, ale aj a predovšetkým histórie územia Slovenskej zeme 

(potenciálne vrátane územia mimo dnešnej Slovenskej republiky). 

 

 

 

 

      Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. 

        vedúci katedry 


