
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia 
na akademický rok 2022/2023: 

 
Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, 
že v akademickom roku 2022/2023 otvára 
 
V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV doktorandské štúdium v študijnom 
odbore 15. historické vedy v študijnom programe archeológia: 
 
Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej 
dobe rímskej 
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc. 
 
Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny 

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. 
 
Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií 
človeka a krajiny 

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. 
 
Výmena a obchod ako sociálnoekonomický fenomén včasnohistorického a rannostredovekého 
obdobia v západnej časti Karpatskej kotliny. Mince a nemonetárne prostriedky výmeny 

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. 
 
Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príklade hrobov 
z lokality Krakovany-Stráže 

Školiteľ: prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. 
 

v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave interné 

(3-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 11. filológia v študijnom 
programe slavistika - slovanské jazyky: 
 
Cirkevná slovančina a bibličtina - dva liturgické jazyky v slovenskom prostredí 
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.   

Cyrilská homiletická tradícia na Slovensku 

Školiteľ: Mgr. Svetlana Šašerina, PhD. 
 
Cyrilské paraliturgické piesne a ich miesto v kontexte slovenskej duchovnej kultúry 
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc. 
 
Etnolingvistická analýza vybraného obrazu zvieraťa a jeho symbolika v slovenskej a inej 
slovanskej kultúre (kôň, krava, kohút, mačka, pes, vlk, medveď, lasica....) 
Školiteľ: Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. 
 
Etnolingvistická analýza vybraného ornitomorfného obrazu v slovenskej i inej slovanskej 
kultúre (vrana, havran, kuvik, bocian, sova, kukučka....) 
Školiteľ: Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. 
 
Jazyk a konfesia, jazyk a národ - o jazykovej a kultúrnej komunikácii a pluralite 

Školiteľ: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.   

Problematika slovenských katolíckych modlitebných knižiek z 19. storočia pre pospolitý ľud 
Školiteľ: Prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD. 
 
Svätomikulášske legendy v kontexte ľudovej duchovnej kultúry 

Školiteľ: Mgr. Svetlana Šašerina, PhD. 



 


