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Predmet: LINGVISTIKA ROMÁNSKYCH JAZYKOV 

 
Okruh všeobecnolingvistická propedeutika: 

Jazykový znak - semiotika 
• Semiotika – základné definície (čo je znak, podstata znaku, semióza, motivované a 

konvenčné znaky, vývoj znakov, jazykové znaky) 
• Vývoj semiotiky (Starovek: stoici, sokrates Platón – spis Kratylos, Aristoteles – logika a 

teória poznania, Galenos, sv. Augustín; Stredovek – spor o univerzálie, nominalisti, 
realisti) 

• Moderná semiotika (Charles Senders Pierce – typy znakov, Charles Morris, Ferdinand de 
Saussure, sémantici –  Antoine Meillet, Michel Bréal) 

• Semiotická metóda – interpretácia, formalizácia, jazykový rozbor 
• Štruktúra a vlastnosti jazykového znaku podľa Saussura (označované, označujúce, 

hodnota jazykového znaku, arbitrárnosť jazykového znaku, lineárnosť jazykového znaku) 
• Ogden - Richards (trojčlenný model znaku) 
• Asymetria jazykového znaku 
 
Filozofia jazyka 
• Lingvistický obrat vo filozofii 20. storočia 
• Filozofia jazyka –  analytická filozofia (predstavitelia analytickej filozofie: Whorf, 

Hayakawa, Rapoport) 
• Filozofické dielo B. Russela 
• Filozofické dielo L. Wittgensteina – (pojmy, jazykové hry, spisy, traktát, fázy, dve obdobia 

jeho filozofie) 
• Štrukturalizmus – rozšírenie smeru z jazykovedy do etnografie a filozofie 

 
Okruh filologická propedeutika: 

Hermeneutika 
• Pôvodný význam slova hermeneutika 
• Význam hermeneutiky ako filozofickej myšlienkovej koncepcie 
• Význam hermeneutiky ako vedeckej metódy rozboru textu  
• Hermeneutický kruh, princíp postupného hermeneutického objavovania správneho 

významu 
• Predstavitelia hermeneutiky, Hans Georg Gadammer 

 
Okruh deskriptívna románska lingvistika:  

• Spoločný pôvod románskych jazykov (rozdiel medzi klasickou a ľudovou latinčinou, 
definície ľudovej latinčiny vývoj ľudovej latinčiny), románske kontinuum 

• Románske jazyky (11 románskych jazykov, románska jazyková rodina) – stručné 
charakteristiky jednotlivých románskych jazykov 

• Klasifikácie románskych jazykov  
• Románske univerzálie – spoločné vlastnosti románskych jazykov 



 

 

 
 
Okruh dejiny a súčasnosť románskej lingvistiky:  

• Najvýznamnejší predstavitelia, smery – romanistika v minulosti  
• Súčasné trendy v svetovej romanistike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


