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Kontrastívna lingvistika 

• Základná charakteristika slovenského jazyka a predmetného románskeho jazyka 
z hľadiska pôvodu a morfologickej typológie. 

 
• Zvuková rovina – kontrastívna analýza vokalického a konsonantického systému slovenčiny 

a predmetného románskeho jazyka, špecifiká fonematického a prozodického systému, 
vplyv artikulačnej bázy slovenčiny na výslovnosť v cudzom jazyku. 

 
• Tvaroslovná rovina – kontrastívna analýza vybraných slovných druhov: 

• Slovné druhy – delenie a základná charakteristika.  
• Podstatné mená – rozdelenie, gramatické kategórie, syntaktické funkcie, použitie 

a najčastejšie chyby vyplývajúce z interferencie. 
• Prídavné mená – rozdelenie, gramatické kategórie, stupňovanie, syntaktické 

funkcie, použitie a najčastejšie chyby vyplývajúce z interferencie. 
• Zámená – rozdelenie, gramatické kategórie, syntaktické funkcie, použitie a 

najčastejšie chyby vyplývajúce z interferencie. 
• Slovesá – rozdelenie, gramatické kategórie, syntaktické funkcie, použitie a 

najčastejšie chyby vyplývajúce z interferencie. 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. 

 
• Syntaktická rovina – kontrastívna analýza: 

• Syntaktické vzťahy, typy syntagiem.  
• Hlavné vetné členy. Rozvíjacie vetné členy. 
• Rozdelenie viet podľa modálnosti, členitosti, zloženia. 
• Slovosled v slovenčine a v predmetnom románskom jazyku. 

 
Lexikológia a frazeológia 

• Lexikálna rovina vybraného románskeho jazyka 
• Lexikálna rovina, základné lexikálne jednotky.  
• Lexikológia a jej postavenie v jazykovede, lexikologické disciplíny. 
• Slovotvorná štruktúra slova. 
• Sémantická štruktúra slova. Paradigmatické vzťahy v slovnej zásobe − polysémia, 

synonymia, homonymia, antonymia, hypero- a hyponymia. 
• Obnovovanie slovnej zásoby − lexikálna zmena a jej príčiny, neologizmy, neológia. 
• Vybrané slovotvorné postupy − derivácia, kompozícia, skracovanie a i. 
• Lexikálne výpožičky. Slovná zásoba vybraného románskeho jazyka z hľadiska 

pôvodu.  
• Sémantický posun, jeho hlavné príčiny a  zdroje (metafora, metonymia, rozšírenie 

a zúženie významu  a i.) 
• Frazeologické jednotky. 



 

Moderné smery v lingvistike  

• Korpusová lingvistika 
• Textový korpus ako vzorka jazyka, druhy korpusov, tvorba korpusov, lingvistická 

a bibliografická anotácia, analýza jazykových javov v korpusoch, využitie 
korpusov pri štúdiu cudzieho jazyka 

 
• Textová lingvistika 

• Predmet textovej lingvistiky z lingvistického a extralingvistického hľadiska, text, 
textovosť (diskurzívnosť) jazykového prejavu, koherencia a konexia, prostriedky 
konexie, téma, obsahová integrita, kontext, situácia, prostriedky väzby, 
referencia, rečové akty, významní textoví lingvisti 

 
• Pragmalingvistika 

• Pragmatické zárodky a pragmatický obrat v lingvistike, vzťah sémantiky 
a pragmatiky, kontextový význam, deiktické výrazy, hodnotiace výrazy, 
propozičný vzťah, tautológia, kontradikcia, teória intencie, vzťah povedaného 
a mieneného, Griceove postuláty (maximy) komunikácie, princíp kooperácie, 
komunikácia ako sociálna činnosť, komunikačné implikatúry, významní 
pragmalingvisti 

 
• Sociolingvistika 

• Jazyk ako sociálny jav, pražská škola, aspekty vzťahu jazyka a spoločnosti, 
variabilnosť a stratifikovanosť jazyka, kompetencie používateľov jazyka, varianty 
jazyka (spisovný jazyk, dialekt, sociolekt, idiolekt, situačné varianty), diglosia, 
teória spisovného jazyka, spisovný jazyk, štandardný a subštandardný jazyk, typy 
spisovných jazykov, vlastnosti a funkcie spisovného jazyka, kultivovanie, norma a 
kodifikácia, synchrónna dynamika, jazyková politika a jazyková kultúra, 
purizmus, významní sociolingvisti 
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