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Záverečné práce obhájené na Katedre ruského jazyka a literatúry
2010

Bakalárske práce:

Adamátová, Zuzana (RVŠ): Motivické a kompozičné špecifiká Čechovovej drámy Tri sestry.

Dikantová, Ivana (RVŠ): Po stopách ruskej kultúry (na materiáli filmovej adaptácie ruskej ľudovej rozprávky Mrázik).

Natália Dukátová (RVŠ): Nevedkove dobrodružstvá na Slovensku.

Duduczová, Eleonóra (RVŠ): Čechov v slovenských divadlách po r. 2000.

Jeloková, Jana (OPT): Porovnávacia analýza jazyka ruských a slovenských kontraktov.

Ľudrovanová, Dáša (RVŠ): Teoretické a praktické aspekty prekladu umeleckého textu (na materiáli poviedky V. Nabokovova Ťažký
dym).

Svitková, Alžbeta (RVŠ): Gogoľov Plášť v koncepcii J. Norštejna.

Šichtová, Lenka (OPT): Moskva v ruskej kinematografii.

Remišová, Andrea (OPT): Monarchia a Romanovovci v postsovietskom Rusku.

Bozuľová, Iveta (OPT): Satirické problémy v krátkej próze Iľfa a Petrova (originál a preklad).

Hapčová, Magdaléna (OPT): Prepis vlastných mien z anglického jazyka do ruského.

Ščerbová, Michaela (OPT): Krátke tvary prídavných mien v súčasnom ruskom jazyku.

Kovalíková, Alexandra (OPT): Toponymia a politika: destalinizácia a desovietizácia.

Túroci, Matúš (OPT): Ruské reálie v slovenskej tlači.

Krajčovičová, Linda (OPT): Obraz matky v ruskej literatúre 20. storočia.

Potanovičová, Katarína (OPT): Komparatívna analýza ruského a slovenského náučného textu (na materiáli príbalových letákov
farmaceutických výrobkov).

Úradníčková, Veronika (RVŠ): Zhody a rozdiely v národných tradíciách a spoločenskej etikete Rusov a Bulharov.

Svobodová, Veronika (RVŠ): K špecifikám turistických cieľov v pobaltských krajinách.

Mašľanyová, Darina (RVŠ): Vzťahy Ruska a pobaltských štátov v období rokov 1991 až 2010 a ich obraz v slovenskej tlači.

Adamská, Alexandra (RVŠ): Sobášna politika a manželstvo v Rusku.

Krajčírová, Daniela (RVŠ): Rusko-ukrajinské vzťahy a „plynová kríza“.

Mészáros, Ondrej (RVŠ): Dedičstvo totalitných režimov v postkomunistickom priestore: legislatíva, inštitúcie a kauzy.

Hrčková, Katarína (RVŠ): Vzťahy Bieloruska a EÚ v bieloruskej tlači.

Havetová, Andrea (RVŠ): Interheľpo ako historický fakt a prostredie diania literárneho textu.

Cocuľová, Zuzana (RVŠ): Ladomirová – kultúrne centrum ruskej emigrácie.

Ambrozová, Zdenka (RVŠ): Ruské pravoslávne sviatky – tradície, zvyky, rituály.

Magisterské práce:

Boldišová, Helena (RVŠ): Estónsko a Lotyšsko: analýza národnostnej a jazykovej situácie.

Čechová, Hana (RVŠ): Obraz Pražskej jari 1968 v ruskej tlači a literatúre.

Pacalaj, Filip (OPT): Dekonštrukcia národných mýtov v diele Viktora Jerofejeva.

Vasiľková, Monika (OPT): Rusko: krajina a ľudia v cestovnom ruchu.

Fifiková, Dominika (OPT): Ikona v ruskej kultúre.

Knapcová, Veronika (OPT): Fenomén migrácie v ruskej spoločnosti a kultúre 20. storočia.

Babjaková, Veronika (OPT): Ruská diaspóra: Rusi vo Fínsku a Rusi v Estónsku.

Haňová, Jitka (OPT): Vec a slová: technologická inovácie a lexikálne prevzatia (tri sondy do slovanskej lexiky).

Majerčáková, Elena (OPT): Interkultúrna komunikácia a kontaktné jazyky.

