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 Spoločný pôvod románskych jazykov. Klasická a ľudová latinčina, vývoj ľudovej 

latinčiny. Inovácie vo vybraných  románskych jazykoch. 

 

 Románska jazyková rodina. Klasifikácia románskych jazykov. Charakteristické vlastnosti 

vybraných románskych jazykov v komparácii. 

 

 Základná charakteristika vybraného románskeho jazyka a slovenského jazyka z hľadiska 

pôvodu a morfologickej typológie. 

 

 Zvuková rovina – kontrastívna analýza vokalického a konsonantického systému vybraného 

románskeho jazyka a slovenčiny, špecifiká fonematického a prozodického systému, vplyv 

artikulačnej bázy slovenčiny na výslovnosť v cudzom jazyku. 

 

 Morfologická a syntaktická rovina – kontrastívna analýza vybraných slovných druhov 

a syntaktických javov. 

 Slovné druhy – delenie a základná charakteristika.  

 Podstatné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s 

interferenciou. 

 Prídavné mená – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, 

gramatické kategórie, stupňovanie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby 

súvisiace s interferenciou. 

 Zámená – morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické kategórie, 

syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

 Slovesá – sémantické, morfologické a syntaktické vlastnosti; rozdelenie, gramatické 

kategórie, syntaktické funkcie; použitie a najčastejšie chyby súvisiace s interferenciou. 

Kategória slovesného rodu, času a vidu, systém minulých časov, časová súslednosť. 

Kategória slovesného spôsobu, rozkazovací spôsob, podmieňovací spôsob, spojovací 

spôsob v hlavných a vedľajších vetách a jeho ekvivalenty pri preklade do slovenčiny. 

Neurčité slovesné tvary (neurčitok, príčastie, prechodník) a ich aspektuálne a modálne 

významy; použitie v polovetných konštrukciách. 

 Syntaktické vzťahy, typy syntagiem.  

 Hlavné vetné členy. Rozvíjacie vetné členy. 

 Rozdelenie viet podľa modálnosti, členitosti, zloženia. 

 Slovosled v slovenčine a vo vybranom románskom jazyku. 



 

 

 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. 

 

 Textová lingvistika 

 Vznik, vývoj a súčasný stav textovej lingvistiky, prepojenie textovej lingvistiky a 

počítačovej lingvistiky. Textová lingvistika v krajinách románskych jazykov. 

 

 Pragmalingvistika 

 Skúmanie jazyka z hľadiska pragmalingvistiky. Teórie a smery pragmalingvistiky. 

Interdisciplinárne súvislosti pragmalingvistiky. Pragmalingvistika v krajinách 

románskych jazykov. 

 

 Sociolingvistika 

 Sociolingvistika vo svete. Sociolingvistika v krajinách románskych jazykov: základné 

tézy, vývoj, komparácia trendov s vývojom sociolingvistiky na Slovensku. 
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