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KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.
•	 Interpretation of a selected work/ works of Anglophone literature

•	 A comparative study of selected works of contemporary world literature

•	 Using literature/ poetry/ graphic novels/ picture books to strengthen social-emotional learning

Mgr. Ivana Horváthová, PhD.
•	 Téma č. 1

Picture book as the Motivating Factor During the English Language Acquisition at the Primary Level of 
Education
Obrázková kniha ako motivačný faktor pri osvojovaní si anglického jazyka žiakmi na prvom stupni 
základnej školy

The aim of the theoretical part of the thesis is to explain the potential of picture books in a teaching 
process at the primary level of education. The thesis describes several interactive ways of working with 
picture books during the English language lessons at this level of education. The practical part presents 
designed, empirically proved and analysed lesson plans on the selected picture books.

Cieľom teoretickej časti práce je vysvetliť potenciál obrázkových kníh vo vyučovacom procese na 
prvom stupni základnej školy. Práca opisuje niekoľko interaktívnych spôsobov práce s obrázkovými 
knihami počas hodín anglického jazyka na tomto stupni vzdelávania. Praktická časť práce prezentuje 
vypracované, empiricky overené a analyzované plány hodín na vybrané obrázkové knihy.

•	 Téma č. 2
The Ways / Possibilities of Modification of Course Book Activities for the Online English
Language Teaching at the Lower Secondary School
Spôsoby / Možnosti modifikácie učebnicových aktivít pre on-line výučbu anglického jazyka na druhom 
stupni základnej školy

The aim of the theoretical part of the thesis is to state possible advantages and disadvantages of the 
online English language teaching at the lower secondary school. The practical part presents designed and 
analysed successive English lesson plans which were implemented in a teaching process.

Cieľom teoretickej časti práce je uviesť možné výhody a nevýhody online výučby anglického jazyka 
na druhom stupni základnej školy. Praktická časť práce prezentuje vypracované a analyzované na seba 
nadväzujúce plány hodín anglického jazyka, ktoré boli implementované vo vyučovacom procese.

KATEDRA ARCHEOLÓGIE

•	 Osídlenie Slovenska v praveku a otázky kultúrnych, hospodárskych a spoločenských vzťahov;

•	 Kultúrny a etnický obraz Slovenska vo včasnohistorickom období na základe archeologických prameňov.



KATEDRA ETNOLÓGIE A FOLKLORISTIKY

prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
•	 Spôsoby uchovávania hudobnofolklórnej tradície v súčasnosti

•	 Hudobný folklór ako marketingový produkt v komerčnom mediálnom prostredía v oblasti cestovného 
ruchu

doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
•	 Kalendárny obyčajový cyklus ako zdroj lokálpatriotizmu, prezentáciea propagácie obce

doc. PhDr. Ivana Kontrikova-Šusteková, PhD.
•	 Podoby kooperácie v lokálnom spoločenstve

Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
•	 Lokálne podoby tradičnej inštrumentálnej hudby na Slovensku

•	 Rom-pop a jeho sociálno-kultúrne dimenzie

KATEDRA FILOZOFIE

prof. PhDr. Silvia Tomášková, CSc.
Téma rigoróznej práce pre PaedDr.

•	 Rozvíjanie schopnosti kritického myslenia a argumentácie na hodinách občianskej náuky

Témy rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Význam argumentácie a kritického myslenia v súčasnej filozofickej reflexii

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.
Témy rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Identita jakosociálníkonstrukce

•	 Role a význam vysvětlenívevědě

•	 Revoluce jako problém dějin filozofie

prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Témy rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Filozofia a prírodné vedy v Byzancii.

•	 Byzantské komentáre k Platónovi a Aristotelovi.



doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PaedDr.

•	 Zvyšovanie motivácie žiakov k učeniu sa na ON pomocou digitálnych didaktických pomôcok  
(na ZŠ alebo SŠ)

Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Dobrodružstvo ako sociálna konštrukcia

doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PaedDr.

•	 Environmentálna výchova a ľudské konanie v období klimatických zmien

Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Fenomén totalitarizmu v diele HannahArendtovej

doc. Gabriela Jonášková, CSc.
Téma rigoróznej práce pre PaedDr.

•	 Rozvíjanie prosociálnych kompetencií učiteľa občianskej náuky

Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Ján Kollár – koncepcia dejín a idea slovanskej vzájomnosti

doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Základné tézy a východiská špekulatívneho realizmu

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PaedDr.

•	 Mentoring – súčasť profesijného rozvoja učiteľa

doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Filozofická analýza diela P. Straussa “Človek pre nikoho”

•	 Reflexia slobody v myslení N. A. Berďajeva

doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.
Téma rigoróznej práce pre PhDr.

•	 Téma lásky vo fenomenológii J.-L. Mariona



KATEDRA GERMANISTIKY

doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
•	 Fertigkeit Lesen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. (Zručnosť čítanie s porozumením 

vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka). 

doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
•	 Vermittlung der ausgewählten grammatischen Erscheinungen im Daf-Unterricht (Grundschule oder 

Mittelschule). (Sprostredkovanie vybraných gramatických javov pri vyučovaní nemeckého jazyka ako 
cudzieho jazyka) (základná alebo stredná škola).

Mgr. Ervín Weiss, PhD.
•	 Syntax des Frühneuhochdeutschen anhand der Analyse ausgewählter historischer Texte. (Syntax ranej 

novej nemčiny na základe analýzy vybraných historických textov).

•	 Intralinguale Übersetzung historischer deutscher Texte. (Vnútrojazykový preklad nemeckých 
historických textov).

doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
•	 Interkulturelle Pragmatik: Höflichkeit in der Kommunikation und ihre sprachliche Realisierung 

(Interkultúrna pragmatika: Zdvorilosť v komunikácii a jej realizácia v jazyku) 

•	 Übersetzen als fünfte Fertigkeit – das didaktische Potenzial von kreativen Aufgaben im DaF-Unterricht 
(Preklad ako piata zručnosť – didaktický potenciál kreatívnych úloh vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho 
jazyka).

Mgr. Ján Čakanek, PhD.
•	 Die vergessene Faustübersetzung von Karol Strmeň. Translatologische Analyse. (Zabudnutý faustovský 

preklad Karola Strmeňa. Translatologická analýza). 

KATEDRA HISTÓRIE
•	 Katedra akceptuje návrhy uchádzačov z okruhov: dejiny Slovenska, všeobecné dejiny (obe PhDr.), 

didaktika odboru (PaedDr.). Témy sa schvaľujú na úvodnej konzultácii.

KATEDRA KULTUROLÓGIE

prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
•	 Divergentné príbehy Nitrianskej školy (estetiky, semiotiky a kulturológie) na prelome 20. a 21. storočia 

(vybrané kapitoly)

•	 Kulturologická reflexia tvorby vybranej osobnosti progresívnej súčasnej hudby na Slovensku.

•	 Nezávislá kultúra a umenie v čase koronakrízy (Sondáž slovenských reálií)



doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
•	 Kultúrna (historická) pamäť a jej rekonštrukcia v kontexte súčasných divadelných postupov

•	 Vybrané aspekty nezávislej kultúry a ich prínos v rozvoji inovatívnych umeleckých trendov

•	 Sondáž imerzných typov divadla v súčasnej slovenskej divadelnej kultúre

doc. Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
•	 Kultúrne špecifiká evolúcie a rozvoja „technologickej kultúry “

•	 Pseudoindividualizmus (T. Adorno) – štrukturálny element kritickej analýzy krízy súčasnej kultúry

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.
•	 Transkultúrne aspekty vybraného kultúrneho fenoménu

•	 Obrazy ženstva vo vybranej mytológii

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
•	 Mediálna gramotnosť a kritické myslenie ako kľúčové kompetencie digitálnych domorodcov 

v postfaktuálnej ére

•	 Kritické myslenie a mediálna gramotnosť ako kľúčové kompetencie homo digitalis

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
•	 Európska únia a migračná kríza

•	 Gustave Le Bon a jeho teória masovej spoločnosti

KATEDRA MANAŽMENTU RIADENIA KULTÚRY A TURIZMU
•	 Kultúrne dedičstvo vo vzdelávaní na základných a stredných školách

•	 Zdravotný cestovný ruch na Slovensku

•	 Perspektívy rozvoja rekreačného a kultúrneho cestovného ruchu

•	 Aktuálne trendy v cestovnom ruchu

•	 Aktuálne trendy v gastronómii

•	 Aktuálne trendy vo využívaní stredísk cestovného ruchu v mimosezónnom období

•	 Možnosti využitia kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov

•	 Možnosti využitia kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku

•	 Ľubovoľná téma v oblasti riadenia kultúry a turizmu*

•	 Ľubovoľná téma z etnickej problematiky*

*Poznámka: po konzultácii s vedením katedry



KATEDRA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE A REKLAMY
•	 Art marketing vo výtvarnom umení európskej renesancie

•	 Art marketing v divadelnom umení európskej renesancie

•	 Obal v kontexte cirkulárnej ekonomiky a spotrebiteľ

•	 E-loajalita a použiteľnosť digitálneho rozhrania

•	 Virtuálne a hybridné formy event marketingovej komunikácie

•	 Aktivizmus značky v prostredí sociálnych médií

•	 Socializačný efekt digitálnych hier z aspektu marketingovej komunikácie

•	 Spoločensky zodpovedná marketingová komunikácia v hernom priemysle

•	 Analýza marketingových a firemných sociálnych iniciatív vybraného podniku

•	 Trend udržateľnosti vo vybranom podnikateľskom odvetví

•	 Zhodnotenie online komunikácie lifestylových magazínov na sociálnych sieťach

•	 Využitie retromarketingu v autombilovom priemysle

KATEDRA MUZEOLÓGIE
•	 Uchádzač si môže navrhnúť tému z oblasti všeobecnej muzeológie, ochrany a starostlivosti pamiatok, 

riadenia a prezentácie kultúrneho a prírodného dedičstva. Zároveň preukáže vlastný, aktívny prínos 
v odbore vo forme publikačnej činnosti.

KATEDRA NÁBOŽENSKÝCH ŠTÚDII
•	 Emócia v náboženskej výchove

•	 Náboženské sprevádzanie starých a umierajúcich v optike Pavla Straussa

•	 Eutanázia prezentovaná na hodinách náboženstva

•	 Dialóg ako model a metóda v náboženskom vzdelávaní

•	 Tému môže navrhnúť aj uchádzač. Katedra o jej schválení rozhodne na úvodnej konzultácii.

KATEDRA POLITOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDII
•	 Uchádzač si môže vybrať tému z oblasti politických vied. Zároveň preukáže vlastné znalosti v rozsahu 

magisterského štúdia daného odboru.



KATEDRA ROMANISTIKY
Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry

doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD.
•	 Využitie intervenčného programu čítania s porozumením pre francúzsky jazyk na strednej škole

•	 Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v slovenskom vzdelávacom kontexte

•	 Dištančný prístup k vyučovaniu francúzskeho jazyka

•	 Projektové vyučovanie francúzskeho jazyka na strednej škole

•	 Súčasná frankofónna literatúra ako nástroj rozvíjania čitateľskej kompetencie

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zamerania uchádzača)

Sekcia španielskeho jazyka a literatúry

doc. Magda Kučerková, PhD.
•	 Literatúra vo vyučovaní španielskeho jazyka ako cudzieho jazyka

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zamerania uchádzača)

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.
•	 Konkrétny lingvodidaktický problém pri výučbe španielskeho jazyka

•	 Funkčná a historická alebo komparatívna analýza konkrétneho sémantického poľa

•	 Pragmatika jazykovej zmeny

•	 Konkrétny súčasný alebo historický románsky dialekt alebo spisovný regionálny z hľadiska pôvodu, 
vývinu, súčasnej situácie a vzťahu k oficiálnemu štátnemu jazyku

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zameraniauchádzača)

doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
•	 Reklamný diskurz. Diskurzívne štýly a semiotické stratégie

•	 Metafora ako literárna hra. Prípad diela Perito en lunas, Miguela Hernándeza

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zamerania uchádzača)

Sekcia talianskeho jazyka a literatúry

Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD.
•	 Špecifiká prekladu detskej literatúry na osi taliančina - slovenčina

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zamerania uchádzača)

PhDr. Natália Rusnáková, PhD.
•	 Tendencie výberu diel na preklad z taliančiny do slovenčiny zo strany vydavateľstiev za posledných 

20 rokov

•	 Renesanční a neskororenesanční talianski stavitelia na území dnešného Slovenska. Lexikálne stopy 
talianskej odbornej terminológie v oblasti.

•	 (možná dohoda a špecifikácia témy podľa záujmu a zamerania uchádzača)



KATEDRA RUSISTIKY
v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy v špecializácii ruský jazyk a literatúra („Doktor 
pedagogiky“, v skratke „PaedDr.“)

doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.
•	 Efektívne metódy a spôsoby práce s textom na hodinách ruského jazyka v podmienkach slovenskej školy. 

•	 Reflexie kultúrneho dedičstva vo vyučovaní ruského jazyka na slovenských školách.

doc. Alena Kalechyts, CSc.
•	 Modulové vyučovanie na hodinách ruského jazyka na slovenských školách.

•	 Reflexívne písmo na hodinách ruského jazyka.

KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
•	 Hattalova krátka mluvnica slovenská a štúrovská norma.

prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
•	 Jazyk a štýl prozaickej tvorby Juraja Šebestu.

doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
•	 Pravidlá o rytmickom krátení v slovenčine.

KATEDRA SLOVENSKEJ LITERATÚRY

doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.
•	 Premeny hrdinu v dielach starších literárnych období

•	 Metod ako literárna postava v slovenskej literatúre

doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.
•	 Literárna tvorba Rudolfa Dilonda v emigrácii (RP)

KATEDRA TRANSLATOLÓGIE

Mgr. Emília Perez, PhD.
•	 Titulkovanie pre osoby so sluchovým znevýhodnením v slovenskom divadelnom priestore

•	 Hlasové komentovanie pre zrakovo znevýhodnených v slovenskom divadelnom priestore

•	 Nástroje hodnotenia kvality titulkov vo vzdelávaní budúcich prekladateľov audiovizuálnych textov



Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
•	 Tlmočenie vo verejnej službe ako kľúčová súčasť integračného procesu migrantov

•	 Tlmočenie na diaľku: z vízie budúcnosti realita dneška

PhDr. Ľuboš Török, PhD.
•	 Žánrová analýza slovenských turistických materiálov z časového aspektu a jej vplyv na preklad

•	 Model hodnotenia kvality prekladu v oblasti cestovného ruchu

PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
•	 Expresivita ako prejav typizácie postáv v prekladovej komunikácii

Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD.
•	 Špecifiká prekladu detskej literatúry na osi taliančina – slovenčina

KATEDRA VŠEOBECNEJ A APLIKOVANEJ ETIKY

doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
•	 Tolerancia a konflikty tolerancie

•	 Spory o uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
•	 Skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy

•	 Inovácie v obsahovom zameraní etickej výchovy a metodické aplikácie do pedagogickej praxe

Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.
•	 Sloboda prejavu ako etický problém

PhDr. Andrea Lesková, PhD.
•	 Chudoba a sociálne vylúčenie z pohľadu etiky

Mgr. Adrian Michalík, PhD.
•	 Problém slobody v diele Michaela Novaka

Mgr. Lívia Šebíková, PhD.
•	 Sexuálne občianstvo a jeho etické aspekty



KATEDRA ŽURNALISTIKY
•	 Uchádzač si môže navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce z oblasti žurnalistiky a masmediálnej 

komunikácie v masmediálnych, politických, ekonomických, právnych, historických, sociálnych, 
filozofických i kulturologických súvislostiach žurnalistiky, masmédií a komunikácie.

ÚSTAV LITERÁRNEJ A UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE
v študijných odboroch 2.1.6. estetika a 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

•	 Tému rigoróznej práce navrhuje uchádzač. Téma musí zodpovedať niektorému z nasledovných 
tematických okruhov:

1. Dejiny, resp. súčasnosť estetického myslenia (definitívny názov témy sa stanoví na základe vstupnej 
konzultácie)

2. Interpretácia umeleckého diela (definitívny názov témy sa stanoví na základe vstupnej konzultácie)

3. Dejiny, resp. súčasnosť umeleckého štýlu (definitívny názov témy sa stanoví na základe vstupnej 
konzultácie)

4. Estetická výchova a metodika (definitívny názov témy sa stanoví na základe vstupnej konzultácie)

Bližšie informácie podá Mgr. Peter Brezňan, PhD. (pbreznan@ukf.sk)


