
Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 

 

Študijný odbor: Odborová didaktika 

 

Študijný  program: didaktika cudzích jazykov a literatúr 

 

Jazyk : slovenský a anglický 

 

školiteľ: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 

 

Téma č. 1  :    Analýza faktorov determinujúcich vznik syndrómu vyhorenia u učiteľov 

anglického jazyka pôsobiacich v rôznych vzdelávacích inštitúciách a 

možnosti prevencie 

The analysis of factors leading to burn-out syndrome among English language 

teachers in various educational institutions as well as measures to prevent it 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

 

Školiteľ: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. 

 

Téma č. 1  :    Transformácia hodnotových paradigiem detských hrdinov a hrdiniek v 

anglicky písanej literatúre 

Transformation of Axiological Paradigms of Juvenile Heroes and Heroines in 

Literature Written in English 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

Téma č. 2   :    Prínos literatúry pre osobnostný rozvoj žiakov: korelácia čitateľských 

návykov a hodnotového  potenciálu 

(Contribution of Literature for Personal Development: Corellation of Reading 

Habits and Axiological Potential of Students) 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

Téma č. 3   :    Komparácia čitateľskej gramotnosti bilingválov v rodnom a získanom 

(anglickom) jazyku 

Functional Reading Literacy of Bilinguals - A Comparative Analysis of 

Reading Performace in One´s Mother and Acquired Languages 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

Téma č. 4   :   Axiologický a etický rozmer v súčasnej severoamerickej próze a jeho 

kulturologické a didaktické implikácie 

Axiological and Ethical Aspects of Modern American Prose and its Cultural and 

Didactic Implications 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 



 

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 

 

Poznámka : interný /externý doktorand 

                   ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického a španielskeho jazyka 

 

 

Téma č. 2   :   Edgar Allan Poe v španielskej literatúre 19. storočia 

Medziliterárne  aspekty  ako základ komparatívneho prístupu  vo vyučovaní 

literatúry a prekladu 

Edgar Allan Poe in Spanish Literature of the 19th Century 

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

literature and translation 

 

Poznámka : interný /externý doktorand 

                   ďalšie poznámky :   výborná znalosť anglického a španielskeho jazyka 

 

 

 

Jazyk : slovenský a nemecký 

 

 

Školiteľka:  prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

 

Téma č. 1:   Texty a textová kompetencia vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka so 

zameraním na recepciu vecných textov 

Texte und Textkompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache – bezogen 

auf die Rezeption von Sachtexten 

 

Poznámka :  interný / externý doktorand  

 

 

Školiteľ:   doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. 

 

Téma č. 1  :     Literatúra pre deti a mládež vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho v 

kontexte súčasnej edukačnej politiky 

Kinder- und Jugendliteratur im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht im 

Kontext der gegenwärtigen Bildungspolitik 

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

 

 

 



Školiteľ:  doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 

 

Téma č. 1  :    Hlasné čítanie a rozprávanie vo viacjazyčných kontextoch 

Vorlesen und Erzählen in mehrsprachigen Kontexten  

 

Poznámka : interný /externý doktorand  

                  

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

Kindermedienverbund und literarisches Lernen 

 

Poznámka : interný /externý doktorand 

 

 

Školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. 

 

Téma č. 1  :    Metafory ako vzorce sebainterpretácie človeka 

Metaphern als Formeln für menschliche Selbstdeutung 

 

Poznámka : interný /externý doktorand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


