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Tézy:  

1. Deskriptívna románska lingvistika. Spoločný pôvod románskych jazykov (rozdiel 

medzi klasickou a ľudovou latinčinou, definície ľudovej latinčiny, vývoj ľudovej 

latinčiny). Románska jazyková rodina. Klasifikácia románskych jazykov. 

Charakteristické vlastnosti jednotlivých románskych jazykov, komparácia, vzájomné 

systémové vzťahy. 

2. Dejiny a súčasnosť románskej lingvistiky. Vývojové fázy dejín románskej lingvistiky. 

Najvýznamnejší predstavitelia, smery, vybrané okruhy výskumu v súčasnej 

romanistike. 

3. Kontrastívna lingvistika. Základná charakteristika predmetného románskeho jazyka v 

kontexte románskych jazykov. Základná charakteristika slovenčiny a predmetného 

románskeho jazyka z hľadiska pôvodu a morfologickej typológie. Zvuková rovina – 

kontrastívna analýza vokalického a konsonantického systému slovenčiny a 

predmetného románskeho jazyka, špecifiká jeho fonematického a prozodického 

systému, vplyv artikulačnej bázy slovenčiny na výslovnosť v predmetnom románskom 

jazyku. Tvaroslovná rovina – slovné druhy v slovenčine a v predmetnom románskom 

jazyku,  ich delenie a základná charakteristika. Kontrastívna analýza vybraných 

slovných druhov: Podstatné mená – rozdelenie, gramatické kategórie, syntaktické 

funkcie a použitie. Prídavné mená – rozdelenie, gramatické kategórie, stupňovanie, 

syntaktické funkcie a použitie. Zámená – rozdelenie, gramatické kategórie, 

syntaktické funkcie  a použitie. Slovesá – rozdelenie, gramatické kategórie, 

syntaktické funkcie a použitie. Kategória slovesného rodu, času a vidu. Systém 

minulých časov, časová súslednosť. Kategória slovesného spôsobu, spojovací spôsob 



a jeho ekvivalenty pri preklade do slovenčiny. Neurčité slovesné tvary (neurčitok, 

príčastie, prechodník) a ich použitie v polovetných konštrukciách a slovesných 

perifrázach. Syntaktická rovina – kontrastívna analýza: Syntaktické vzťahy a typy 

syntagiem v slovenčine a v predmetnom románskom jazyku. Hlavné vetné členy. 

Rozvíjacie vetné členy. Rozdelenie a charakteristika viet podľa modálnosti, členitosti, 

zloženia. Typy súvetí. Slovosled v slovenčine a v predmetnom románskom jazyku. 

4. Lexikológia. Slovná zásoba a základné lexikálne jednotky: lexéma, slovo, slovné 

spojenie. Slovotvorná štruktúra slova. Slovotvorné postupy v predmetnom románskom 

jazyku (derivácia, kompozícia, rekompozícia, skracovanie). Lexikálne výpožičky. 

Sémantická štruktúra slova. Paradigmatické vzťahy v slovnej zásobe (polysémia, 

synonymia, homonymia, antonymia, hyperonymia/hyponymia). Slovná zásoba 

predmetného románskeho jazyka z hľadiska pôvodu. Frazeologické jednotky, ich 

funkcie, charakteristika a klasifikácia. Lexikografia. Spracovanie slovnej zásoby v 

slovníku, typy slovníkov. 

5. Kvantitatívna lingvistika. Frekvencia v prirodzených jazykoch. Počítačová lingvistika, 

teoretické východiská, aplikácia v praxi, korpusová lingvistika v krajinách románskych 

jazykov, automatická počítačová analýza prirodzeného jazyka. Modelovanie v jazykovede. 

Experimentálna textová lingvistika. Stochastické a. pravidlové metódy lingvistického 

výskumu.  Teória informácie a jazykoveda.  Valenčné vlastnosti. Vetné schémy.  Formálna 

logika a lingvistika. Klasická logika a lingvistika. Závislostná syntax. 

6. Vznik, vývoj a súčasný stav textovej lingvistiky, prepojenie textovej lingvistiky a počítačovej 

lingvistiky. Textová lingvistika v krajinách románskych jazykov. 

7. Skúmanie jazyka z hľadiska pragmalingvistiky. Teórie a smery pragmalingvistiky. 

Interdisciplinárne súvislosti pragmalingvistiky. Pragmalingvistika v krajinách románskych 

jazykov. 

8. Sociolingvistika vo svete. Sociolingvistika v krajinách romanskych jazykov: základné  tézy, 

vývoj, komparácia trendov s výojom sociolingvistiky na Slovensku. 

 

 

 

 

 



 

 


