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Študijný program Dejiny a teória umenia 
 

Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. 

1. Perspektívy ikonologickej metódy vo vzťahu k stredovekému umeniu Slovenska 

/en: Perspectives of iconology in relation to medieval art of Slovakia/ 

 

Prof. Doc. PhDr. Marian Zervan, PhD.: 

1.  Interpretačne metódy výtvarného umenia a architektúry  

2. Mariánske pútne miesta v diele Alexa Jordánskeho 

 

Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.: 

1. Všeobecné teórie architektúry v 20. storočí a v súčasnosti  

 

Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.:  

1. Historické odevy a textílie ako pramene: na rozhraní medzi obrazom, textom a reálnym 

objektom "materiálnej kultúry"  

/en: Historical clothes and textiles as sources : interfaces between an image, script, and real 

object of "the material culture/ 

2. Súradnice portrétu "medzi zrkadlením reality" a symbolickým "kódovaným obrazom".  

Vybrané kapitoly z dejín portrétnych reprezentácií a interpretácií  

/en: Coordinates of a portrait between "the mirroring of reality" and the symbolic "encoded 

image". Selected chapters from the history of portrait representations and interpretations /  
 

 
 
Študijný program Etika a morálna filozofia 
 
 
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.  
 
1.      Normatívna etika a súčasný hodnotový relativizmus podľa A. MacIntyra 
2.      Hodnoty a kultúra ako problém v globalizovanom svete 
 
 



prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.  
 
1.  Rozvoj etiky na Slovensku a v Čechách od konce devadesátých let 20. století do dneška 
2.  Etika ve filozofickém a náboženském kontextu - komparace jednotlivých světonázorových přístupů. 
3.  Hodnotové základy současné společnosti 
 
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.  
 
1. Axiologický diapazon života a diela Andreja Žarnova 
2. Eticko-sociálne impulzy v diele A. Giddensa 
3. Eticko-axiologická reflexia identity človeka v postmoderne 
 
Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.    
 
1.   Vybrané etické motívy v ruskej religióznej renesancii strieborného veku 
2.  Etické impulzy vo filozofii výchovy Konrada Liessmanna 
3.  Komparácia Bachtina a Loseva na pôde morálnej filozofie 
 
 
 

Študijný program Dejiny filozofie 
 
 
prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD. 
 
1. Pochopení Ruska v pojetí T. G. Masaryka. Filozofické konceptuální rozdílnosti Ruska a 
Evropy 
2. Fenomén kultury v díle Jana Patočky 
3. Téma po vzájomnej dohode 
 
 
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. 
 
1. Teoretické a metodologické metamorfózy skúmania ľudskej mysle v dejinách filozofie  
2. Téma po vzájomnej dohode 
 
 
prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.  
 
1. Otázka krásy v škótskom osvietenstve 
2. Kant a problém súdnosti 
3. Premeny pojmu vedenie v dejinách filozofie 
4. Téma po vzájomnej dohode 
 



doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD. 
 
1. Popieranie „ja“ alebo deegoizácia kultúry. Diskusie o „ja“ v starovekej indickej filozofii a v 
súčasnom myslení 
2. Vývoj chápania vzťahu času a večnosti v dejinách filozofie 
3. Koncepcie rozvoja človeka v dielach východných filozofov 
4. Téma po dohode s doktorandom 
 
doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD. 
 
1. Peter F. Strawson a jeho antropológia 
2. John R. Searle a jeho vysvetlenie subjektívnej intencionálnej skúsenosti 
3. Téma po vzájomnej dohode 
 
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD. 
 
1. Ranné myslenie E. Levinasa 
2. Fenomenológia architektúry v 20. storočí 
3. „Slabá“ filozofická teológia J. D. Caputa 
4. Téma po vzájomnej dohode 
 
 
 

Študijný program Systematická filozofia 
 
prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD. 
 
1. Filozoficko - teologický koncept slobody v poňatí Karla Rahnera 
2. Mezináboženský dialóg v poňatí H. Künga. Filozofické koncepty 
3. Filozofické skúmanie teórie zodpovednosti Hansa Jonasa a jeho pochopenie etiky 
4. Téma po vzájomnej dohode 
 
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. 
 
1. Ľudská psychika z pohľadu súčasnej kognitívnej vedy 
2. Aktuálne špecifiká filozofického skúmania vnútorného sveta človeka 
3. Téma po vzájomnej dohode 
 
 
prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.  
 
1. Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti 
2. Kognitívne aspekty emocionality 



3. Kognitívne-sémantická analýza pojmu krása 
4. Téma po vzájomnej dohode 
 
doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD. 
 
1. Paradoxy vedomia 
2. Ontologický status matematických objektov 
3. Paradoxy, postformálne myslenie a múdrosť 
4. Téma po dohode s doktorandom 
 
doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD. 
 
1. Povaha ľudského ja z filozofickej perspektívy 
2. Súčasné diskusie o ľudskej slobode 
3. Premeny ateizmu 
4. Téma po vzájomnej dohode 
 
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD. 
 
1. Pozornosť a modlitba. Fenomenologická analýza 
2. Fenomenológia priestoru a ticha 
3. Hermeneutika kultúrnej krajiny. 
4. Téma po vzájomnej dohode s doktorandom 
 
 

 
Študijný program Klasická archeológia 
 
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof. 
 
1. Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s 
Homérom a archeologickými svedectvami 
2. Pohrebný rítus v mykénskej civilizácii, spoločné črty a regionálne rozdiely 
 
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. 
 
1. Terrasigillata v predpolí Brigetia a jej sociálno-ekonomické a historické súvislosti 
 
doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 
 
1. Príspevky k osídleniu Bratislavskej brány v 1. storočí (Germánske sídlisko v Bratislave-
Vajnoroch) 
 



doc. Dr. Phil. Erik Hrn čiarik 

1. Zobrazenie a význam tancujúcej ženy v etruskom umení / Zobrazenie a význam tanca 
u Etruskov 

2. Reliéfna výzdoba neskoroantických/včasnokresťanských sarkofágov 

 
Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné vopred konzultovať 
s katedrou. 
 
 
 

Študijný program Slovenské dejiny 
 
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  
 
1. Politické, hospodárske a sociálne aspekty slovenského vysťahovalectva v 19. a 20. storočí  
2. Osobnosti slovenských dejín (19. a 20. storočie)  
3. Politické aspekty slovenského exilu po r. 1945 a r. 1948 – východiská a paralely  
4. Téma po dohode so školiteľkou 
 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.  
 
1. Dejiny vybraného kláštora v stredoveku  
2. Ohraničovanie majetkov na Slovensku v stredoveku  
3. Diplomatická analýza písomností vybraného hodnoverného miesta v 14. storočí  
4. Nemecké osídlenie západného Slovenska v stredoveku  
5. Štruktúra stredovekej spoločnosti vo vybranom meste (sociálna, zamestnanecká a 
národnostná stratifikácia)  
6. Historicko-geografická charakteristika vybraného územia (župy) v stredoveku (formovanie 
stredovekej kultúrnej krajiny)  
7. Trenčianske panstvo  
8. Osídlenie Malohontu v stredoveku  
9. Osídlenie Novohradskej župy alebo jej časti v stredoveku 
10. Osídlenie Ostrihomskej župy v stredoveku  
11. Osídlenie Tekovskej župy alebo jej časti v stredoveku  
12. Téma po dohode so školiteľom 
 
 
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.  
 
1. Tereziánske urbáre vybraných panstiev (analýza, porovnanie)  
2. Náboženské pomery vo vybranom meste, prípadne regióne v novoveku  
3. Hospodárske postavenie fár v novoveku  



4. Ľudové školstvo na vybranom území v novoveku  
5. Školstvo vo vybranom meste/oblasti v novoveku  
6. Biografia významnej osobnosti v novoveku  
7. Reformácia a rekatolizácia na vybranom území  
8. Dejiny vybraného panstva v novoveku  
9. Téma po dohode so školiteľkou 
 
doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.  
 
1. Biografia niektorej významnej stredovekej osobnosti (napr. Mikuláš Kont)  
2. Šľachta v Trenčianskej stolici v období stredoveku 
3. Stredoveké dejiny vybraného šľachtického rodu (Podmanickovci, Lošonciovci atď) 
4. Dejiny osídlenia vybraného regiónu (stolice) v stredoveku 
5. Dejiny vybraného hradného panstva v stredoveku 
6. Kláštor paulínov v Marianke 
7. Téma vybraná podľa dohody so školiteľom. 
 
 
 

Študijný program Všeobecná a experimentálna psychológia 
 
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. 
 
1. Sociodemografické súvislosti piatich osobnostných čŕt. 
2. Osobnostné a kognitívne súvislosti viery v epistemicky nepodložené presvedčenia 
 
 
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 
 
1. Implicitné teórie nadania 
 
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. 
 
1. Kognitívne funkcie a spektrálne zloženie EEG: vzájomné vzťahy a súvislosti 
2. Analýza očných pohybov v kontexte psychologickej diagnostiky 
 
 
 
 
 
 
 
 



Témy doktorandského štúdia v Študijnom programe Všeobecná a experimentálna 
psychológia realizované vo vedeckej časti na externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav 
experimentálnej psychológie CSPV SAV 
 
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.  
 
1. Osobnostné a sociálne prediktoryepistemicky nepodložených presvedčení 
 
 
Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. 
 
1. Agenticita a intencionalita pri vytváraní epistemicky nepodložených presvedčení 
 
 
Mgr. Jitka Gur ňáková, PhD. 
 
1. Kognitívne a interpersonálne príčiny pochybení zdravotníckych záchranárov a lekárov  
záchrannej zdravotnej služby. 

2. Kognitívne procesy a emocionálne prežívanie pacientov  a ich blízkych v súvislosti so 
zásahom  záchrannej zdravotnej služby.  

 
PhDr. Ivan Brezina, PhD. 
 
1. Využitie testu sémantickeho výberu pri výskume postojov a presvedčení  
 
 
Mgr. Lukáš Pitel, PhD. 
 
1. Kompenzačné presvedčenia o zdraví a správania súvisiace so zdravím 
2. Paranormálne presvedčenia a správania súvisiace so zdravím  
 
 


