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Jazykoveda 
 

VLADIMÍR DOLINAY 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

Idiolektálne a invariantné v politických prejavoch 

V príspevku analyzujeme vplyv invariantnosti na jazyk politického prejavu. Vymedzujeme, čo je 

diskurz, politický diskurz, idiolekt, prejav a identifikujeme styčné body, na základe ktorých 

dochádza k ustálenosti prejavu. Osobitne si všímame, ako sa invariantnosť v prejave realizuje, 

zaujíma nás lexikálna zásoba jazyka. Podstatnú časť príspevku tvorí analýza jazyka (najmä lexiky) 

pod vplyvom slovenských parlamentných volieb v roku 2016. Identifikujeme spoločné črty 

vedúce k invariantnosti. 

 

SIMONA TOMÁŠKOVÁ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Pragmatické aspekty využitia formuliek v ústnej interakcii 

Cieľom príspevku je poukázať na úlohu, ktorú formulky zohrávajú pri riadení rozhovoru 

v nemeckom jazyku. Medzi ich primárne funkcie patrí riadenie mechanizmu striedania replík, 

deiktická funkcia v diskurze a funkcia otvorenia a uzatvorenia komunikačnej situácie. 

V príspevku predstavíme morfosyntaktickú a lexikálnu analýzu vybraných formuliek s ohľadom 

na ich pozíciu a funkciu v replike. 

 

MARTINA HULEŠOVÁ 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Ekvivalence obsahu testových verzí slovenské maturitní zkoušky z AJ na úrovni B1 

Příspěvek prezentuje dílčí výstupy získané v projektu zabývajícím se srovnatelností verzí testu 

receptivních dovedností z anglického jazyka na úrovni B1, jež je součástí externí části maturitní 

zkoušky SR. Popisuje výstupy analýz srovnatelnosti testových verzí let 2011 až 2015, naznačuje 
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možné interpretace doposud získaných dat a implikace pro interpretaci výsledků zkoušek. 

Zároveň zmiňuje i další kroky výzkumu, a to včetně hledání metod, jak dosahovat 

srovnatelnosti testových verzí za stávajících podmínek - legislativních, logistických i dalších. 

 

JANA HUJSIOVÁ 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE  

Predložkovo-menné konštrukcie a schémy 

V mojom príspevky by som sa chcela venovať pevným slovným spojeniam tzv. kolokáciam, 

konkrétne predložkovo-menným spojeniam na vybranom korpuse v nemeckom jazyku. 

Cieľom môjho článku bude analýza sémantickej a morfosyntaktickej povahy vybraných 

príkladov, ako napr. v rozličných kontextoch. Hlavný dôraz bude kladený na analýzu 

morfologickej skladby týchto spojení, na valenciu a ich syntaktickú úlohu. 

 

LUCIA MIHÁLIKOVÁ 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE  

Ku komplementarite valenčnej a konštrukčnej gramatiky 

Jedným zo základných atribútov valenčnej gramatiky je jej dynamickosť; ako schopnosť stáleho 

vývoja a reagovania na aktuálne komunikačné potreby. Podnetom pre takýto stav je 

konfrontácia s novšími gramatickými teóriami, ku ktorým možno zaradiť aj konštrukčnú 

gramatiku. Konfrontácia valenčnej gramatiky a konštrukčnej gramatiky poukazuje nie len na 

špecifiká oboch teórií, ale aj na ich vzájomné dopĺňanie sa; a to v prospech vzniku nových 

jazykových (valenčných) štruktúr. Príspevok sa bude preto zameriavať na rovinu 

komplementarity valenčnej a konštrukčnej gramatiky, ktorá prispieva k rozširovaniu 

jazykových prostriedkov. 
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IVANA KLABNÍKOVÁ 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

Hurbanova obrana štúrovského spisovného jazyka -- Českje hlasi proťi slovenčiňe 

V príspevku by som chcela "zosumarizovať" pohľad J. M. Hurbana na Štúrovu spisovnú 

slovenčinu. Konkrétne ide o jeho obranu nového spisovného jazyka. Hurbanova polemika je 

ladená proti zborníku Hlasowé. 

 

STANISLAVA ŠUŠČÁKOVÁ 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE  

Vianočné sviatky vo vybraných slovanských jazykoch 

V príspevku sa venujeme oslavám vianočných sviatkov na Slovensku, v Poľsku a v Rusku. 

Približujeme jednotlivé pomenovania týchto sviatkov a zvykov s nimi spojených. Venujeme sa 

oslavám a zvykom od Štedrého dňa až do sviatku Mláďatiek (28. decembra). 

 

MARKA BIRES 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

Emócie hnevu vyjadrené v slovenských a v rumunských frazeologických 

jednotkách 

Vo frazémach sa uchovali spoločensko-historické okolnosti, cez prizmu ktorých človek 

pomenoval či hodnotil to, čo bolo z aspektu jeho preferencií za daných okolnosti kľúčové, 

resp. inak relevantné. Frazeologické bohatstvo národného jazyka zachytáva prostredníctvom 

jazyka sprostredkovaný obraz, v ktorom je zachytené vnímanie okolitého sveta daným 

etnikom. Frazeologický fond každého prirodzeného jazyka reflektuje kultúrne tradície, 

hodnoty a mentalitu konkrétneho jazykového spoločenstva. 
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ANDREA DEMOVIČOVÁ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Abreviačné postupy v právnych písomných prejavoch a niektoré vybrané 

vlastnosti skrátených slov 

V príspevku sa zaoberáme analýzou abreviačných postupov v právnej lexike. Oblasťou nášho 

výskumu sa stali súdne rozhodnutia v občianskoprávnom súdnom konaní a v trestnoprávnom 

súdnom konaní. Príspevok pojednáva o dvoch najčastejších postupoch skracovania, t.j. o 

procese dôslednej inicializácie všetkých komponentov v motivante, a o tendencii smerom k 

elipse. Zaoberáme sa i problematikou variantnosti v grafickom zachytení vyexcerpovaných 

skratiek a tiež otázkou prevládajúceho ortografického zápisu skratiek.   
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Didaktika jazykov a literatúr 
 

EDINA BOROVSKÁ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Literárne texty vo výučbe nemeckého jazyka 

Príspevok sa sústreďuje na vyučovacie hodiny nemeckého jazyka, ktoré budú realizované 

literárnymi textami. Cieľom príspevku je, prostredníctvom štrukturovaného interview, zistiť, 

ako žiaci vnímajú tieto hodiny a či by v budúcnosti privítali vyučovacie hodiny podobného 

charakteru. 

 

ĽUBOMÍR HOLÍK 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE  

Cestopis a inovatívne metódy pri práci s týmto žánrom na stredných školách 

Môj príspevok sa venuje cestopisu ako žánru na pomedzí vecnej a umeleckej literatúry, aj 

v spojení s memoármi. Tento žáner je svojou nejednoznačnosťou a širokou škálou diel, ktoré 

podeň spadajú veľmi inšpiratívny a vhodný na širšie spoznanie v rámci výučby literatúry na 

stredných školách, či už cez diela zahraničnej literatúry alebo diela slovenskej literatúry 

v jednotlivých obdobiach. Tento žáner je stále živý a má stále, čo ponúknuť a objavuje sa aj 

v nových formách ako sú blogy či vlogy. 

 

ADAM BRUTOVSKÝ 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE  

Hudba a vyučovanie nemeckého jazyka 

V príspevku autor analyzuje postavenie hudby na vyučovaní nemeckého jazyka s cieľom 

poukázať na nedostatočné využitie potenciálu hudby ako kreatívneho média. V kontexte 

estetického učenia sa venuje predovšetkým využitiu inštrumentálnej hudby s dôrazom na 

rozvoj komunikatívnej kompetencie u žiakov. 
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SIMONA KALOVÁ 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Otázky jazykové normy ve výuce angličtiny 

Tento příspěvek hledá odpověď na otázky spojené s volbou jazykové normy ve výuce 

anglického jazyka. Zaměřuje se zejména na to, do jaké míry je norma rodilého mluvčího 

relevantní v globalizovaném světě. Problematiku nahlíží z pohledu studentů a učitelů, a to 

v mezinárodním kontextu a v českém jazykovém prostředí. 

 

SYLVIA KUMMER 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Špecifiká anglickej právnej terminológie 

Dve základné skupiny vied, ktoré vykazujú najviditeľnejšie odlišnosti z hľadiska tvorby a obsahu 

terminológie sú spoločenské vedy na jednej strane  a prírodné a technické vedy na strane 

druhej.  

Právna terminológia patrí do oblasti spoločenských vied. Cieľom právneho textu je najmä 

normovať konanie a správanie jednotlivca v spoločnosti. Je preto pochopiteľné, že právna 

terminológia sa v značnej miere zhoduje, resp. nesie podobnosť, s výrazmi všeobecnej slovnej 

zásoby. V právnych textoch teda nájdeme nielen špecializované právne termíny, ale aj slová 

bežnej slovnej zásoby. To však neznamená, že tieto slová majú vždy v práve rovnaký význam 

ako v bežnej slovnej zásobe. Práve naopak, ich význam je potrebné v právnom kontexte presne 

vymedziť právnymi definíciami, čím získavajú konkrétny, presne vymedzený význam. 

 Je nepochybné, že terminológia zohráva v odborných textoch, a teda i v právnom texte, 

najdôležitejšiu úlohu. Z tohto dôvodu by sa vyučovací proces na hodinách právnej angličtiny 

mal zameriavať primárne na rozvoj lexiky. 
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JANA CHOCHOLATÁ 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Charakteristiky reflektivního uvažování u studentů učitelství anglického jazyka 

Příspěvek se zabývá charakteristikou reflektivního uvažování u studentů učitelství anglického 

jazyka v navazujícím magisterském studijním programu. Prezentovány budou výsledky 

kvalitativní (IPA) analýzy, která zpracovává data shromážděná metodou klinického psaní 

(reflektivních deníků) v rámci profesní přípravy studentů, konkrétně v rámci jejich výukové 

praxe. Akcentovány budou zejména charakteristiky týkající se didaktických znalostí obsahu. 

 

KATARÍNA FORSTHUBER 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Komunikatívny prístup a jeho implementácia so zreteľom na pragmatické aspekty 

V príspevku sa budeme bližšie venovať problematike komunikatívneho prístupu, jeho 

špecifickým princípom so zreteľom na účinky, ktoré môže vyvolať u žiakov. Poukážeme na 12 

komunikačných blokov, ktoré môže učiteľ nechtiac vyslať smerom k žiakom a rozoberieme 

ich z pragmatického hľadiska. Upriamime pozornosť na princíp autentickosti a jeho fungovanie 

pri rešpektovaní sebaobrazu komunikujúcich. 

 

PETRA FUKOVÁ 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Jak motivovat žáky k učení se německému jazyku? Vybrané výsledky první etapy 

výzkumu 

Němčina je v České republice většinou vyučována, podobně jako i v jiných zemích Evropy, až 

jako druhý cizí jazyk. Tato skutečnost může negativně ovlivňovat motivaci žáků k učení se 

tomuto jazyku. Disertační projekt, jehož první vybrané výsledky budou v příspěvku 

prezentovány, se zaměřuje na učitele německého jazyka a jejich možnosti motivování žáků 

k učení se němčině. 
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MIRIAM MATULOVÁ 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE  

Fenomény miešania jazykov pri osvojovaní si druhého jazyka 

Der frühe Zweitspracherwerb wird von Sprachmischungsphänomene wie Code-switching und 

Transferenz begleitet. Innerhalb dieser Studie, die ein Teil meiner Dissertation darstellt, 

versuche ich die Entwicklung eben dieser Phänomene bei einer eher ungewöhnlichen Art des 

frühen Zweitspracherwerbs zu skizzieren. 
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Literatúra a kultúra 
 

ADRIANA PARÍŽEKOVÁ 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

Pôvod a vznik literárneho pojmu postmoderna 

Literatúra predstavuje neustále sa meniaci fenomén, ktorý konštituuje svoje kontúry podľa 

aktuálnej doby. Hlavným cieľom nášho príspevku je pokus o  definovanie pôvodu i vzniku 

postmoderny v slovenskom a anglo-americkom kontexte, ktorá predstavuje súčasný literárny 

prúd. Hoci existuje na uvedenú tému množstvo teoretických prác i štúdii, v uvedenom 

príspevku sa pokúsime zosumarizovať dostupné teórie a priniesť tak ucelený pohľad na 

problematickosť definovania jej vzniku i pôvodu. 

 

MARTIN NAVRÁTIL 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE  

Neumriem na slame: Návrat k subjektívnej lyrike 

Cieľom príspevku Neumriem na slame: Návrat k subjektívnej lyrike je postihnúť stratégie, ktorými 

sa Vojtech Mihálik riadil pri zaobchádzaní so svojimi básňami spred roka 1951 pri koncipovaní 

zbierky Neumriem na slame (1955). V historickom kontexte budeme sledovať, ako básnik 

pristupoval k selekcii básní, ktoré zaradil do zbierky. Na komparácii variantov básní osvetlíme 

spôsoby revidovania vlastných textov. 

 

AGNIESZKA SŁOWIKOWSKA 

VARŠAVSKÁ UNIVERZITA  

Rihákův Pencho -  popkulturní vyrovnání se s 2. světovou válkou 

Cílem mého příspěvku bude ukázat způsob vyrovnání se s holokaustem pomocí populárních 

prostředků (White 1992) a prozkoumání kategorii oběti (Assmann 2007). Ve své knize Pencho, 

Jaro Rihák zpracovává opravdový příběh útěku Židů z Bratislavy v roce 1940. Román ukazuje 
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pouze židovskou optiku, nicméně naznačuje čtenáři pestrou paletu postav, které nezapadají do 

jednoduchých kategorií jako oběť nebo vrah (Schaumann 2008) 

 

BARBORA ČAPUTOVÁ 

ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV 

Teória vykúpenia: M. Eliade a H. Hesse 

Mnohí intelektuáli 20. storočia sa postavili do opozície k tzv. „modernite“ a k tomu, čo podľa 

nich ľudstvu priniesla: mravný úpadok ducha. M. Eliade nachádza únik z teroru dejín v „onom 

čase“- illud tempus. Podľa jeho názoru má kreatívna hermeneutika náboženských symbolov 

viesť k (pozitívnej) premene jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Zaujímalo nás, aké paralely 

nájdeme, pokiaľ podrobíme Hesseho Siddhárthu Eliadeho teórii o čase a „oslobodení sa". M. 

Eliade aj H. Hesse mali okrem hľadania alternatívnych východísk z dobovej conditio humana 

spoločné aj to, že základňou ich diela boli myšlienky z Indie. 

 

ANNA ĎURIŠÍKOVÁ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Cervantesova dráma ako zrkadlo drám 

Príspevok bude mať za cieľ ukázať, že Miguel de Cervantes sa ako jeden z prvých dramatikov 

systematicky venoval technike metadivadla. Zväčša sa za pôvodcov tejto techniky považujú 

William Shakespeare či Calderón de la Barca, no už u Shakespearovho súčasníka 

a Calderónovho predchodcu táto technika plne prekvitá a zrkadlí sa v celej jeho dramatickej 

tvorbe. V príspevku sa preto sústredíme na konkrétne prípady uplatnenia metadivadelnej 

techniky v jednotlivých Cervantesových drámach.  
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NATAŠA BURCINOVÁ 

ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV  

Kubánska literatúra v slovenskom preklade 

Cieľom príspevku bude mapovanie diel, ktoré boli prelozene do slovenčiny z kubánskej 

literatúry. Našou snahou bude zachytiť mieru odozvy v našom recepčnom prostredí. 

 

 


