
 Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018 

 

 

Študijný odbor : Cudzie jazyky a kultúry 

 

Študijný  program :  románske jazyky a kultúry 
 

 

Jazyk : slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku 

 

 

Školiteľ :  prof. Coman LUPU, Dr. 

 

Téma č. 1:   Vedecká alebo lexikografická definícia. Oblasť: zootechnika 

  Scientific definition vs lexicographical definition (field: zootechnology) 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

španielskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 2:  Terminológia a slovníky (všeobecné / výkladové) 

  Terminology and dictionaries (general / explanatory) 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

španielskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

Školiteľ :  doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 

 

Téma č. 1:  Transfery v románskych jazykoch a ich didaktizácia vo vyššom 

sekundárnom vzdelávaní 

Positive transfers in Romance languages and their methodological 

adaptation for purposes of higher secondary language education 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

slovenského jazyka, anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Jazyk doktorandského 

štúdia slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

Téma č. 2:  Ekvivalencia termínov vybraných historicko-kultúrnych francúzsko-

slovenských vzťahov a ich didaktizácia v perspektíve CLIL  

Equivalence of French and Slovak historical culture terminology and its 

methodological adaptation within the CLIL perspective 

 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

slovenského jazyka, anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Jazyk doktorandského 

štúdia slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 



 

Téma č. 3:  Mapovanie viacjazyčnej interkultúrnej kompetencie v kontexte 

slovenského školstva 

Survey on plurilingual intercultural competence in the context of Slovak 

education 

 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

slovenského jazyka, anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Jazyk doktorandského 

štúdia slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

Téma č. 4:  Mapovanie viacjazyčných mediačných schopností mladých filológov 

románskych jazykov 

Survey on young Romance languages philologists´ plurilingual mediation 

skills  

 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

slovenského jazyka, anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Jazyk doktorandského 

štúdia slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

 

Školiteľ :  doc. György  DOMOKOS, PhD. 

 

Téma č. 1:  Filologické, historické a lingvistické analýzy talianskych rukopisov 

  Philological, historical and linguistic analyses of Italian manuscripts  
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 

 

Téma č. 2:  Talianske rukopisy v stredoeurópskych knižniciach 

  Italian manuscripts in central European libraries 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 

 

Téma č. 3:  Vzťahy medzi románskou a dunajskou oblasťou v pôvodných písomných 

prameňoch  

 Relations between the Romance and the Danubian region through original 

documents  
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 



Školiteľ :  PhDr. Anna HLAVÁČOVÁ, CSc. 

 

Téma č. 1:  Calderón – dráma a javisko 

  Calderon – drama and stage  
 

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 2:  Dráma – odraz dejín  

  Drama as a reflection of history  
 

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

alebo francúzskeho  jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 3:  Estetické koncepcie románskych literatúr  

  Aesthetic conceptions of Romance literatures  
 

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

alebo francúzskeho  jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

Školiteľ :  doc. PhDr. Ľudmila MEŠKOVÁ, PhD. 

 

 

Téma č. 1:  Frazémy vo francúzskych (románskych) odborných textoch v porovnaní 

so slovenským jazykom 

 Phrasemes in  French specialized texts (or in other Romance Languages) 

in comparison with Slovak texts 

  

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť francúzskeho 

jazyka, frazémy možno porovnávať nielen vo francúzskych, ale aj v španielskych, talianskych, 

portugalských textoch. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jazyk : angličtina, filologické predmety v románskom jazyku 

 

Školiteľ :  prof. Coman LUPU, Dr. 

 

Téma č. 1:   La definición científica vs la definición lexicográfica (campo: la zootecnia) 

  Scientific definition vs lexicographical definition (field: zootechnology) 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

španielskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 2:  La terminología y los  diccionarios (generales / explicativos) 

Terminology and dictionaries (general / explanatory) 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

španielskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

 

Školiteľ :  doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 

 

Téma č. 1:  Les contacts entre les langues apparentées romanes et leur adaptation 

pédagogique dans l'enseignement secondaire  

 Positive transfers in Romance languages and their methodological 

adaptation for purposes of higher secondary language education  
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

slovenského jazyka, anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka. Jazyk doktorandského 

štúdia angličtina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

 

 

Školiteľ :  doc. György  DOMOKOS, PhD. 

 

Téma č. 1:  Manoscritti italiani in biblioteche centro-europee 

  Philological, historical and linguistic analyses of Italian manuscripts 

   

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 

 

 

 

 

 

 



Téma č. 2:  Analisi filologica, storica e linguistica di manoscritti italiani 

  Italian manuscripts in central European libraries 
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 

 

 

Téma č. 3:  Rapporti tra l'area romanza e l'area danubiana attraverso documenti 

originali 

 Relations between the Romance and the Danubian region through original 

documents  
 

Poznámka: Interné alebo externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť 

talianskeho jazyka. Jazyk doktorandského štúdia slovenčina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

Jazyk doktorandského štúdia angličtina, románsky jazyk, filologické predmety v románskom 

jazyku. 

 

 

Školiteľ :  PhDr. Anna HLAVÁČOVÁ, CSc. 

 

Téma č. :  Calderon – drama and stage  

  Calderón – dráma a javisko   

 

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 2:  Drama as a reflection of history  

  Dráma – odraz dejín    

   

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

alebo francúzskeho  jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

Téma č. 3:  Aesthetic conceptions of Romance literatures  

  Estetické koncepcie románskych literatúr  
   

Poznámka: Externé doktorandské štúdium, požaduje sa veľmi dobrá znalosť španielskeho 

alebo francúzskeho  jazyka. Jazyk doktorandského štúdia angličtina, filologické predmety 

v románskom jazyku. 

 

 

 
Garant študijného programu : prof. Coman Lupu, Dr. 

Predseda odborovej komisie : doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 


