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Témy dizertačných prác na FF UPJŠ na akademický rok 2022/2023 

 

Podmienky prijímacieho konania: https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-2022-

2023-PhD.pdf 
 

Ak nie je uvedené inak, všetky témy sú vypísané pre externú aj internú formu. 

 študijný program: dejiny filozofie 

 

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. 

1. Kant a analytická filozofia 

2. Problém metodológie humanitných a sociálnych vied 

3. T. G. Raynal a kantovská filozofia osvietenstva. 

 

doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD. 

1. Nietzscheho imorálna ontológia 

 

doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. 

1. Patočka a Masarykova filozofia 

2. Patočkova reflexia Hegelovej filozofie 

 

doc. PhDr. Peter Nezník, CSc. 

1. Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. 

storočia 

2. Leibniz – etika a problém človeka 

3. Filozofia tragédie v dobe krízy 

4. Tragický osud človeka 

5. Problém človeka v dobe sietí a masmédií 

 

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., LL.M., Dr.h.c 

1. Sloboda ako extáza: Koncept slobody v Hegelovom chápaní 

2. Asketická prax: Význam askézy pre etické konanie v dielach filozofov 20. storočia 

3. Ontologický obrat hermeneutiky: Heidegger a Gadamer 

4. Nesmrteľnosť duše. Hermeneutika výkladu I. Kanta  a jeho Kritiky čistého rozumu na 

pozadí logiky 18. Storočia 

 

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD. 

1. Humanizmus a jeho podoby v dejinách filozofie 

2. Ludwig Feuerbach. Antropológia a filozofia náboženstva 

3. Slovo a význam vo filozofickej hermeneutike 

4. Fronésis a sensus communis od osvietenstva po modernú filozofickú hermeneutiku 

5. Jürgen Habermas. Sekulárna a postsekulárna spoločnosť 

6. Telesnosť, senzibilita a zmyslové poznanie vo filozofii L. Feuerbacha 

7. Pojem „Bildung“ a filozofia výchovy a vzdelávania of Osvietenstva po súčasnosť 

 

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. 

1. Filozofia anglických moralistov a jej vplyv na feministické myslenie a etiku 

starostlivosti 

2. Etika starostlivosti v dejinno-filozofickom kontexte (Vplyv americkej pragmatistickej 

filozofie na formovanie etiky starostlivosti) 

https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-2022-2023-PhD.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-2022-2023-PhD.pdf
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3. Etika starostlivosti a fenomenologická filozofia 

 

Tematické okruhy pre externú vzdelávaciu inštitúciu – Filozofický ústav SAV* 

študijný program: dejiny filozofie 

 

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. 

1. Morálne aspekty voľného trhu z hľadiska environmentálnej filozofie  

2. Novopyrrhénska skeptická tradícia a jej predstavitelia v 2. polovici 20. storočia   

3. Dejiny mladohegelovstva 1835-1845 

4. Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej krízy 

5.   Koncept fenomenologickej antropológie v diele Hanse Blumenberga 

 

Jon Stewart, PhD. 

1. Môže existencializmus poskytnúť vzhľad do modernej krízy: pandémia COVID 19.  

 

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.  

1. Vývoj myslenia J. Lovelocka: Od Gaia teórie cez koncept udržateľného ústupu až ku 

konceptu novacénu  

 

 

študijný program: integratívna sociálna práca 

 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 

1. Prežívanie osamelosti ako prediktor sociálne rizikového správania 

2. Model rodiny týraných žien 

3. Sociálne príčiny prežívania osamelosti u ľudí s poruchami príjmu potravy 

 

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

1. Online podporné programy pre rizikových klientov a klientky 

2. Výchova v rodine marginalizovaných rómskych komunít ako prediktor rizikového 

správania jej členov 

3. Sociálne kontexty deviantného správania adolescentov 

 

 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 

1. Prejavy radikalizmu a extrémizmu u súčasnej mládeže 

 

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 

1. Vplyv rizikovej histórie rodiny na mieru rizikového správania u adolescentov  

2. Vplyv rizikovej rovesníckej skupiny na mieru rizikového správania u adolescentov 

 

 

 doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. 

1. Model faktorov ovplyvňujúcich pracovnú spokojnosť u sociálnych pracovníkov v praxi 

2. Pôsobenie push-pull sociálnych faktorov na sociálne rizikové typy správania v klientskej 

skupine adolescentov 
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študijný program: literárna veda 

 

prof. PhDr. Ján  Gbúr, CSc. 

1. Formovanie poetiky slovenského realizmu a fenomén parnasizmu 

2. Sonet v slovenskom literárnom realizme 

 

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. 

1. Špecifiká prekladu viazanej poézie 

2. John Minahane ako prekladateľ slovenskej poézie 

3. Vybrané problémy z dejín slovenského piesňového textu 

 

  doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. 

1. Literárne dielo ako prototext vo filmovom spracovaní Stanislava Párnického  

2. Folklórny archetyp v paradigme literárne dielo – televízna adaptácia 

3. Genologické princípy v lyrizovanej próze a ich vplyv na filmové adaptácie 

 

doc. PhDr. Marianna Sedláková, CSc. 

1. Komunikačný aspekt literárnych druhov 

2. Komunikačný aspekt lyrických (alebo epických alebo dramatických) textov 

 

doc.  Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 

1. Éthos a poésis tvorby Tove Janssonovej 

2. Semiotická analýza grafického románu 

 

doc. Mgr. Erika Brodňanská, PhD. 

1. Semiotická štruktúra žalmov a ich literárne aspekty 

 

doc. Marián Milčák, PhD. 

1. Komunikačné postoje a stratégie v poézii Zbigniewa Herberta 

2. Transcendencia v básnickom texte Czesława Miłosza 

3. Duchovné iniciatívy v poézii po roku 1989 

 

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. 

1. Slovenská a česká medzivojnová poézia v poetologických súvislostiach (metodologické 

prieniky) 

 

 

študijný program: neslovanské jazyky a literatúry 

 

prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.  

1. Onomatopoeia – experimental research (Onomatopoje – experimentálny výskum) 

 

Dr.h.c. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

1. Global and Local in the Discourses of Food in Postmillennial Media (Globálne a lokálne 

v diskurzoch jedla v postmileniárnych médiách) 

 

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. 

1. A cross-linguistic comparison of the formation of event nouns  (Medzijazykové porovnanie 

tvorenia dejových substantív)  
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2. Compounding in the formation of new medical terms (Kompozícia pri tvorení nových 

medicínskych termínov) 

3. Naming strategies in the formation of terms in a selected specialized domain (Business, 

Law, Psychology, etc.) (Pomenúvacie stratégie pri utváraní termínov vo vybranom 

odbore (obchod, právo, psychológia atď.) 

 

doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 

1. Gender differences in production and perception of speech (Rodové rozdiely v produkcii 

a v percepcii reči) 

2. Sonority and its violation in the syllable structure of a sample of Indo-European languages 

(Sonorita a jej narúšanie v štruktúre slabiky vzorky indoeurópskych jazykov) 

 

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD. 

1. Postmillennial sensibilities in Anglophone literatures (Postmileniárne senzibility 

v anglofónnych literatúrach) 

2. The global and the local in Anglophone literatures (Globálne a lokálne v anglofónnych 

literatúrach) 

 

doc. Mgr. Renáta Timková, PhD. 

1. Selected aspects of tonal, temporal and force modulation of voice in English and Slovak 

(Vybrané aspekty tónovej, časovej a silovej modulácie hlasu v angličtine a slovenčine) 

2. Disfluencies in Slovak and English (Disfluencie v slovenskom a anglickom jazyku) 
 

študijný program: slovenské dejiny 

 

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. 

1. Župné zriadenie na Slovensku 1923 – 1928 (so zameraním na proces kreovania 

regionálnej politickej elity po vzniku ČSR a jej význam pre rozvoj spoločensko-

politického života)  

2. Idea slovenskej štátnosti v politickom myslení ľudáckej politickej elity (diskurzívna 

analýza memoárovej literatúry) 

3. Sociálna mobilita v prostredí mestských elít na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (analýza 

vertikálnej mobility vybraných sociálnych skupín v dôsledku nástupu ľudáckeho režimu 

a holokaustu) 

4. UPJŠ na ceste k rozdeleniu (1997) (výskum inštitucionálnych dejín postavený na 

kombinácii archívneho výskumu a metóde oral history)  

5. Skresľovanie holokaustu v období pandémie COVID-19 

 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. 

1. Rehabilitácie obetí komunistického režimu na východnom Slovensku (1968 – 1971) 

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. 

1. Socialistické naratívy o živote za železnou oponou: historiografia, propaganda 

a percepcie bežných ľudí 

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.  

1. Myšlienkový svet katolíckeho disentu na Slovensku 
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študijný program: politológia 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

1. Problematika identít v postkomunistickom priestore strednej Európy  

 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. 

1. Moslimská menšina v Európe – problémy spolužitia 

 

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.  

1. Systémový deficit v medzinárodných vzťahoch po nástupe amerického prezidenta J. 

Bidena 

2. Svetový politický systém v 21. storočí a (ne)možná politická kompatibilita Európskej 

únie s týmto systémom – scenáre paradigmy možného vývoja do budúcnosti v dobe 

postcovidovej 

3. Európska politika a morálka po roku 2022 

 

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.  

1. K problému dichotómií v politickej teórii a praxi 

2. Rozum, sloboda a moc v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta 

 

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.  

1. Vládna politika vo vzťahu k národnostným menšinám na Slovensku po roku 1993  

2. Etnický konflikt v kontexte transformačných procesov na Slovensku   

3. Volebné právo na území dnešného Slovenska v minulosti a v súčasnosti   

 

 doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.  

1. Vplyv pandémie COVID-19 na postoje k Európskej únii 

 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. 

1. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť vybraných elementov politického systému na Slovensku 

 

 

Tematické okruhy pre externú vzdelávaciu inštitúciu – Ústav politických vied SAV* 

študijný program: politológia 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

1. Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou  

 

PhDr. Peter Dinuš, PhD. 

1. Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky (osobnosti, inštitúcie)  

2. Ideológia a propaganda po roku 1989 

 

Mgr. Norbert Kmeť, CSc. 

1. Straníckosť v kontexte politického vývoja po r. 1989  

2. Dynamika spoločenských zmien a ich odraz v politickom systéme na Slovensku 
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Mgr. Juraj Marušiak PhD. 

1. Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy 

 

študijný program: sociálna psychológia a psychológia práce 

 

prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

1. Osobný rast, identita a všímavosť v kontexte  procesu dosahovania cieľov 

   Forma: interná 

        

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

1. Well-being a mentálne zdravie učiteľov v kontexte pandemie COVID-19  

Forma: interná 

 

doc. Mgr. Ing. Jozef Bavoľár, PhD. 

1. Postoje k neistote ako faktor výberu a dosahovania cieľov v nastupujúcej dospelosti 

   Forma: interná 

 

doc. Mgr. Monika Hricová, PhD. 

1. Všímavosť a prekonávanie prekážok pri dosahovaní cieľa 

    Forma: interná 

 

Témy pre externú vzdelávaciu inštitúciu – Spoločenskovedný ústav SAV* 

študijný program: sociálna psychológia a psychológia práce 

 

Mgr. Denisa Fedáková, PhD. 

1. Psychologické determinanty zámeru žien študovať odbory informačných 

a komunikačných technológií (IKT) 

2. Nadmerné, súťažné a patologické hranie digitálnych hier: Rozdiely na úrovni 

symptómov poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier, štruktúrnych charakteristík hier 

a komorbidity 

3. Duševné zdravie a kvalita života menšín v (post)pandemickom období 

 Forma: interná 

 
 

* Prijatí uchádzači absolvujú doktorandské štúdium na príslušnom pracovisku SAV. 

* Na témy pre Filozofický ústav SAV, Ústav politických vied SAV a Spoločenskovedný ústav Centra 

spoločenských a psychologických vied SAV je potrebné sa prihlásiť podľa pokynov pre Filozofickú 

fakultu UPJŠ na adresu FF UPJŠ. 

 

 

Košice 10. 3. 2022 

 

 

 

   prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.               prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť     dekanka FF UPJŠ 

  a doktorandské štúdium na FF UPJŠ 


