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Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Študijný  program: didaktika cudzích jazykov a literatúr 

 

Jazyk : slovenský a anglický 

 

školiteľ: doc. PaedDr. Jana JAVORČÍKOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Komparácia čitateľskej gramotnosti v cudzom (anglickom) jazyku na 

úrovni B2 a v rodnom jazyku  

Reading Literacy of B2 Language Users - A Comparative Analysis of Reading 

Performance in Reader's Mother and Foreign Languages 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

Téma č. 2: Prehodnotenie literárneho kánonu pre učiteľstvo cudzích jazykov na 

Slovensku. Analýza existujúcich programov v medzinárodnom kontexte 

Literary Canon for University Teaching Programmes in Slovakia Revisited: 

Analysis of Present-day Programmes within the International Education 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

Téma č. 3:  Axiologický a etický rozmer v súčasnej severoamerickej próze a jeho 

kulturologické a didaktické implikácie  

Axiological and Ethical Aspects of Modern North-American Prose and its 

Cultural and Didactic Implications 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

 

školiteľ:  prof. PhDr. Gabriela LOJOVÁ, PhD. 

 
Téma č. 1:  Prežívanie negatívnych emócií v procese učenia sa a vyučovania anglického 

jazyka na Slovensku a ich vplyv na rozvíjanie komunikačnej kompetencie 

žiakov  

Anxiety associated with English language learning in Slovakia and its impact on 

developing learners´ communicative competence 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

 

 

 

 

 



školiteľ:   doc. Mgr. Renáta BOJNIČANOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:  Recepcia diela Waltera Scotta v španielskej literatúre 19. storočia. 

Medziliterárne aspekty ako základ komparatívneho prístupu vo vyučovaní 

literatúry a prekladu 

Reception of Walter Scottʼs work in Spanish literature of the 19th Century 

Interliterary aspects as a basis for the comparative method in the teaching of 

literature and translation 

Ďalšie poznámky: znalosť anglického a španielskeho jazyka 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

 

Jazyk: slovenský a nemecký 

 
školiteľ:  prof. PhDr. Mária VAJIČKOVÁ, CSc. 

 
Téma č. 1:  Textotvorné funkcie kolokácií vo vyučovaní cudzích jazykov. Na príklade 

nemčiny ako cudzieho jazyka 

Textbildende Funktionen von Kollokationen im Fremdsprachenunterricht. Am 

Beispiel des Deutschen als Fremdsprache 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

Téma č. 2:  Variabilita ako štylistický princíp pri písaní textov vo vyučovaní cudzích 

jazykov. Na príklade nemčiny ako cudzieho jazyka 

Variabilität als stilistisches Prinzip beim Schreiben von Texten im 

Fremdsprachenunterricht. Am Beispiel des Deutschen als Fremdsprache  

Forma štúdia: denná/externá  

 

 
školiteľ:  doc. Mgr. Andrea MIKULÁŠOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1: Hlasné čítanie vo viacjazyčných kontextoch 

Vorlesen in mehrsprachigen Kontexten 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

Téma č. 2: Vplyv mediálnych združení pre deti na literárne vzdelávanie 

Kindermedienverbundund literarisches Lernen 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

 
školiteľ :   doc. Mgr. Renáta BOJNIČANOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1: Vplyv drámy Zbojníci Friedricha Schillera na zbojnícku tematiku 

v španielskej dráme. Možnosti využitia pri komparatívnom prístupe 

k vyučovaniu literatúry  



Der Einfluss von F. Schillers Drama Die Räuber auf die Räuberthematik im 

spanischen Drama. Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen eines 

literaturvergleichenden Zugangs zum Literaturunterricht 

Ďalšie poznámky: znalosť nemeckého a španielskeho jazyka 

Forma štúdia: denná/externá  

 

 

 

 

Garant študijného programu : prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

Predseda odborovej komisie : prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

 

 


