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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-135/15

Názov predmetu:
Absolútne datovanie v humanitných vedách

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Referát: 30%, skúška: 70%. Stupnica hodnotenia:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je účasť na kurze, max. 2 absencie, prednesenie referátu a
úspešné absolvovanie skúšky. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných
bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto interdisciplinárneho predmetu maju poslucháči a poslucháčky vedomosti
na úrovni základov súčasnej teoretickej a aplikovanej chronometrie. Poslucháči/ky humanitných
odborov disponujú po absolvovaní tohto kurzu základnými teoretickými poznatkami a chápu
modelové prípadové štúdie. Disponujú základnými znalosťami o chronometrickom datovaní v
archeológii, vede o výtvarnom umení, etnografii a vo výskume historických stavieb. Majú znalosti
o vzorkách z oblasti anorganických a organických materiálov v rozmedzí chronologického rozptylu
artefaktov, ekofaktov a naturfaktov od paleolitu po dnešok. Chápu argumentáciu zisťovania
veku súčastí materiálnej kultúry z etnografických, archeologických, umeleckohistorických a
historicko-architektonických kontextov. Absolventi a absolventky kurzu chápu úlohu chronometrie
v humanitných vedách (pri budovaní chronológií) a majú schopnosť porozumieť argumentácii a
výsledkom nekomplikovaného publikovaného chronometrického výskumu.

Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické princípy a terminológia chronometrického datovania
2. Budovanie tradičných archeologických absolútnych chronológií: kalendárne systémy, historické
chronológie a import absolútnych dát
3. Chronometrické metódy v archeológii: primordiálne a kozmogénne rádionuklidy, luminiscenčné
metódy
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4. Termoluminiscencia, opticky stimulovaná luminiscencia, elektrónová spinová rezonancia a ich
aplikácia v archeológii a dejinách umenia
5. TL a testovanie autenticity hlinenej plastiky
6. Dendrochronológia: presné datovanie v holocéne a jeho aplikácie v archeológii, dejinách umenia
a etnografii
7. Rádiouhlík: produkcia, distribúcia, rezervoár, štandardy, datovanie a aplikácie vo výskume
historických architektúr
8. Chronometrické datovanie murovaných stavieb
9. Chronometrické datovanie drevených stavieb
10. Vybrané príklady z aplikácie absolútneho datovania na Slovensku: archeologické nálezy,
umenovedné artefakty, etnografické pramene a stojace historické architektúry
11. Vybrané príklady z aplikácie absolútneho datovania archeologických nálezov a keramickej
plastiky v Európe, Ázii, Afrike a Austrálii (paleolit, neolit, doba bronzová, doba železná,
helenizmus, dynastia Tang; TL, OSL, 14C)

Odporúčaná literatúra:
BARTA, Peter. Radiocarbon dating of graves 1/08 and 5/09 from the Unětice culture cemetery in
Šoporňa (dist. Galanta, Slovak Republic). Zborník Slovenského národného múzea - Archeológia,
2018, roč. 112, č. 28, s. 75-81.
KRUK, Janusz, MILISAUSKAS, Sarunas a Piotr WŁODARCZAK. Radiocarbon dates
and Bayesian analysis of the Neolithic settlement at Bronocice, fourth millennium BC.
Kraków: Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy od Sciences, 2018. ISBN
978-83-935130-2-4.
LIBBY, Willard F. Radiocarbon dating. Chicago: University of Chicago Press, 1955.
OLSSON, Ingrid. Radiocarbon variations and absolute chronology. Stockholm: Almqvist and
Wiksell, New York: Interscience Publishers, 1970.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 61

A B C D E FX

49,18 11,48 14,75 9,84 4,92 9,84

Vyučujúci: Mgr. Peter Barta, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-143/15

Názov predmetu:
Antropológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: test; záverečné hodnotenie: test; váha hodnotenia predmetu (priebežné/
záverečné): 50/50. Klasifikačná stupnica: 100-91: A; 90-81: B; 80-71: C; 70-61: D; 60-50: E;
50>0: FX. Študent môže mať maximálne 2 absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu poslucháči ovládajú základy humánnej osteológie, dentálnej
antropológie a antropologickej analýzy kostrových a spálených ľudských pozostatkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Exhumácia kostrových pozostatkov.
2. Laboratórne postupy (umývanie, čistenie, rekonštrukcia a deponovanie kostrových pozostatkov).
3. Anatómia kostry človeka (lebka, postkraniálny skelet, určovanie laterality dlhých kostí).
4. Odhad veku a stanovenie pohlavia kostrových nálezov.
5. Rozdiely medzi kostrovými a žiarovými pohrebmi.

Odporúčaná literatúra:
ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-5.
DOKLÁDAL, Milan. Morfologie spálených kostí. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN
8021021519.
SCHUMACHER, Gert-Horst. Anatómia pre stomatológov. Martin: Osveta, 1992. ISBN
80-217-0431-4.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 72

A B C D E FX

55,56 20,83 13,89 5,56 2,78 1,39

Vyučujúci: Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-117/15

Názov predmetu:
Doba bronzová

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 50/50.
a) počas výučbovej časti (priebežne): aktívna účasť na prednáškach, štúdium odporúčanej literatúry
a zapájanie sa do diskusií (20 bodov). Test po prvých troch prednáškach (30 bodov).
b) ústna skúška (50 bodov).
Podmienkou pripustenia k ústnej skúške je absolvovanie testu. Klasifikačná stupnica: A 92 - 100
%; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Povolené sú maximálne 2
akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti a študentky získajú prehľad o kultúrno-historickom vývoji,
materiálnej kultúre, ako aj o aktuálnych témach doby bronzovej na Slovensku a v okolitých
krajinách strednej Európy.

Stručná osnova predmetu:
1. Periodizačné systémy doby bronzovej s dôrazom na oblasťstrednej Európy.
2. Environmentálna archeológia doby bronzovej s dôrazom na oblasť strednej Európy.
3. Záver eneolitu a stupeň BA 0.
4. Kultúry staršej doby bronzovej 1 (epišnúrový a únětický kultúrny komplex).
5. Kultúry staršej doby bronzovej 2 (kultúry vrcholnej fázy staršej doby bronzovej).
6. Kultúry staršej doby bronzovej 3 (záver staršej doby bronzovej a horizont Koszider).
7. Mohylové kultúry strednej doby bronzovej
8. Kultúry juhovýchodných popolnicových polí v strednej a v mladšej dobe bronzovej.
9. Komplex lužických popolnicových polí v strednej a v mladšej dobe bronzovej.
10. Stredodunajské popolnicové polia v mladšej dobe bronzovej
11. Nástup neskorej doby bronzovej v oblasti stredného Dunaja
12. Zlatý vek? Diskusia k civilizačnému významu doby bronzovej pre dejiny Európy.

Odporúčaná literatúra:
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FURMÁNEK, V. A VELIAČIK, L., A VLADÁR, J.: Slovensko v dobe bronzovej. Veda:
Bratislava, 1991. ISBN: 978-8022403504
PODBORSKÝ a KOL.: Pravěké dějiny Moravy. Muzejní a vlastivědná společnost: Brno, 1993.
ISBN: 978-8085048452
NEUGEBAUER, J. W.: Bronzezeit in Ostösterreich. St. Pölten-Wien : Verlag
Niederösterreichisches Pressehaus, 1994. ISBN: 978-3853260043
Ku každej téme bude odporúčaná osobitná literatúra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 64

A B C D E FX

17,19 21,88 26,56 17,19 7,81 9,38

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-122/15

Názov predmetu:
Doba halštatská

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 50/50.
a) počas výučbovej časti (priebežne): aktívna účasť na prednáškach, štúdium odporúčanej literatúry
a zapájanie sa do diskusií (20 bodov). Test po prvých štyroch prednáškach (30 bodov).
b) ústna skúška (50 bodov).
Podmienkou pripustenia k ústnej skúške je absolvovanie testu. Klasifikačná stupnica: A 92 - 100
%; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Povolené sú maximálne 2
akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti a študentky získajú znalosti o kultúrnych prejavoch a procesoch,
ktoré predchádzali nástupu staršej doby železnej, získajú prehľad o kultúrnom vývoji v staršej
dobe železnej (dobe halštatskej) na Slovensku a v okolitých regiónoch (Česko, priľahlé časti
Rakúska a Maďarska). Podrobnejšie sa oboznámia s dejinami archeologického bádania, ako aj s
aktuálnymi poznatkami o vývoji a charaktere osídlenia (vrátane typov sídiel a spôsobu bývania),
o materiálnej kultúre, o charaktere spoločnosti staršej doby železnej, ako aj o pohrebnom ríte a
prejavoch duchovného života.

Stručná osnova predmetu:
1. Neskorá doba bronzová v priestore stredného Dunaja
2. Záver neskorej doby bronzovej a začiatok staršej doby železnej
3. Halštat ako eponymná lokalita halštatskej kultúry
4. Halštatská kultúra v strednej Európe. Základná charakteristika, relatívna a absolútna chronológia.
5. Kalenderberská kultúra
6. Horákovská kultúra
7. Západohalštatská kultúra v Čechách
8. Lužická oblasť v dobe halštatskej
9. Vekerzugská kultúra
10. Osídlenie severného a východného Slovenska v závere doby bronzovej a v dobe halštatskej.
11. Úvod do situlového umenia doby halštatskej
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12. Diskusia k civilizačnému významu doby halštatskej pre dejiny Európy

Odporúčaná literatúra:
CHOCHOROWSKI, J. 1985: Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Warszawa –
Kraków: Państwowe Wydawn. Nauk. ISBN: 978-8301060961
NEBELSICK, L. D. a EIBNER, A. a LAUERMANN, E. a NEUGEBAUER, J.-W. 1997:
Hallstattkultur im osten Österreichs. St. Pölten: Nö. Pressehaus. ISBN: 978-3853260531
PATEK, E. 1993: Westungarn in der Hallstattzeit. Quellen und Forschungen zur prähistorischen
und provinzialrömischen Archäologie 7, Weinheim: Acta humaniora. ISBN: 978-3527177837
VENCLOVÁ, N.: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav
AV ČR. ISBN: 978-8086124797

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A B C D E FX

14,49 23,19 15,94 27,54 17,39 1,45

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-124/15

Názov predmetu:
Doba laténska

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach v priebehu semestra.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška formou testových otázok.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 00/100.
Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehľad aktuálneho stavu bádania o vývoji v strednom Podunajsku od polovice 5. stor. pred Kr. až
po prelom letopočtov. Oboznámenie sa s mechanizmami prenikania inovácií z oblasti Stredomoria
do strednej Európy.

Stručná osnova predmetu:
1. História bádania o dobe laténskej
2. Písomné pramene o Keltoch a ich vzťah k územiu Slovenska, Moravy a Čiech
3. Vývoj osídlenia stredného Podunajska
4. Hmotná kultúra, archeologické štruktúry a sídelné útvary
5. Keltské staviteľstvo
6. Získavanie surovín a výrobné činnosti
7. Poľonohospodárstvo
8. Dejiny výmeny a obchodu
9. Pohrebný rítus
10. Kultové predstavy a viera u Keltov z pohľadu archeológie

Odporúčaná literatúra:
ČIŽMÁŘ, Miloš. Keltská okupace Moravy. In: PODBORSKÝ, Vladimír a kol.: Pravěké dějiny
Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, 380-423. ISBN 80-85048-45-0.
NEUGEBAUER, Johann-Wolfgang. Die Kelten im Osten Österreichs. St. Pölten:
Niederösterreichisches Pressehaus, 1992. ISBN 3 85326 949 4.
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PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra: Archeologický ústav
SAV, 2008. ISBN 978-80-89315-05-5.
PLEINER, Radomír. Otázka státu ve staré Galii. Praha: Academia, 1979.
VENCLOVÁ, Natalie et al. Archeologie pravěkých Čech, 7. Doba laténská. Praha:
Archeologický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80-86124-80-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A B C D E FX

8,82 11,76 27,94 16,18 35,29 0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Martin Bača, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-013/00

Názov predmetu:
Eneolit

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 10/90. Priebežné hodnotenie: test a aktivita
počas prednášok; záverečné hodnotenie: písomný test. Študent môže mať maximálne 2 absencie
(bez uvedenia dôvodu) a 1 absenciu neodkladne ospravedlnenú ústne alebo e-mailom. V každom
písomnom teste musí získať minimálne 60% z celkového počtu bodov. Porušenie akademickej etiky
má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študent má po absolvovaní kurzu prehľad o dejinách bádania eneolitu, má znalosti o najnovšom
vedeckom výskume, o problematike počiatkov metalurgie v Európe a v Západných Karpatoch.
Ťažiskom je štúdium eneolitu v strednej Európe a na Slovensku v 5./4. až 3. tisícročí BC. Študent
disponuje prehľadom o základných témach výskumu eneolitu, o relatívnej a absolútnej chronológii,
materiálnej kultúre, sídelných stratégiách, pohrebnom ríte a rituáloch.

Stručná osnova predmetu:
1. Základná charakteristika eneolitu, počiatky spracovania kovov a metalurgia medi.
2. Absolútna a relatívna chronológia eneolitu, odborná terminológia.
3. Vývoj a charakteristika pohrebného rítu v eneolitických kultúrach na území Slovenska a v
okolitých krajinách.
4. Základná charakteristika jednotlivých kultúrnych entít v starom, strednom a mladom a neskorom
eneolite v strednom Podunajsku a Potisí (prehľad bádania, materiálna kultúra, aktuálny stav
výskumu).
5. Základná charakteristika kultúrneho vývoja v Čechách a v okolitých krajinách (prehľad bádania,
materiálna kultúra, aktuálny stav výskumu).
6. Materiálna kultúra a nálezy z eneolitu na území Slovenska, Moravy a Čiech.
7. Stratégie osídlenia v mikroregiónoch Slovenska.
8. Záver eneolitu a počiatky doby bronzovej v strednej Európe.

Odporúčaná literatúra:
Kol. autorov: Archeologický atlas pravěké Evropy 1, 2. Praha : Karolinum 2007. ISBN
802-46-0774-0
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Z. ČIŽMÁŘ (ed.): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Brno : UAPP 2008,
978-80-86399-51-5
J. PAVÚK – S. ŠIŠKA: Neolit a eneolit. Slovenská archeológia 28-1, Nitra : AÚ SAV v Nitre,
1980, 137-158.
I. BOGNÁR-KUTZÁN: The Copper age cemetery of Tiszapolgár - Basatanya. Budapest 1963
E. NEUSTUPNÝ et al. (ed.): Archeologie pravěkých Čech/4. Eneolit. Praha : AÚ ČAV 2008,
ISBN 978-80-86124-71-1
M. NOVOTNÁ: Die Äxte und Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde 9. Band 3.
München Beck 1970. ISBN 978-340-6007-48-4.
J. PAVÚK – J. BÁTORA: Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce. Nitra : AU
SAV v Nitre 1995. ISBN 80-88709-24-5
J. PEŠKA: Mladší a pozdní eneolit Moravy. Vysokoškolský učební text. Olomouc 2013.
M. BONDÁR – P. RACZKY: The Copper Age cemetery of Budakalász. Budapest : Pytheas
2009. ISBN 978-963-9746-72-5
J. ŠUTEKOVÁŠpecifiká pohrebného rítu v eneolite (so zreteľom na pohrebiská v oblasti
Karpatskej kotliny). In: I. Cheben - I. Kuzma (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín –
Skalica 2004, Nitra : AU SAV v Nitre 2005, 321 - 334.
Zborník Otázky neolitu a eneolitu našich krajín (zemí), všetky čísla – vybrané štúdie.
Pozn.: K jednotlivým témam podrobný súpis odporúčaných informačných zdrojov v
aktualizovanom zozname odporúčanej literatúry na začiatku semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 259

A B C D E FX

15,06 17,76 23,55 17,76 18,15 7,72

Vyučujúci: Mgr. Jana Mellnerová, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-145/16

Názov predmetu:
Experimentálna archeológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 50/50.
a) počas výučbovej časti (priebežne): aktívna účasť na prednáškach, štúdium odporúčanej literatúry
a zapájanie sa do diskusií (20 bodov); prezentovanie vybranej témy (30 bodov).
b) v skúškovom období: esej na vybranú tému v rozsahu 4-6 normostrán (50 bodov);
Podmienkou absolvovania predmetu je odprednášanie vybranej témy a odovzdanie eseje.
Klasifikačná stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX
0 - 59 %. Povolené sú maximálne 2 akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti a študentky získajú základné vedomosti o povahe
experimentálnej archeológie. Naučia sa, aké sú nutné podmienky pre úspešné zvládnutie
archeologického experimentu. V budúcnosti tak budú mať základné teoretické znalosti, aby mohli
archeologický experiment samostatne realizovať. Študenti a študentky si zároveň zlepšia svoje
analytické, interpretačné a komunikačné zručnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do kurzu a definovanie základných pojmov
2. Vedeckecký experiment. Čo, kedy a ako ?
3. Stručné dejiny archeologických experimentov
4. Etnoarcheológia
5. Živá archeológia
6. Garbage projekt
7. Traseológia a jej význam pre experimentálnu archeológiu
8. Prezentácia archeologického experimentu 1
9. Prezentácia archeologického experimentu 2
10. Prezentácia archeologického experimentu 3
11. Prezentácia archeologického experimentu 4
12. Prezentácia archeologického experimentu 5
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Odporúčaná literatúra:
Časopis: Živá archeologie - Rekonstrukce a experiment v archeologii. ISSN: 1213-1628
(dostupné v katedrovej knižnici).
Internetový portál experimentálnej archeologie: EXARC.net má aj vlastný online časopis
(dostupné na https://exarc.net/journal/issues-overview)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 58

A B C D E FX

62,07 13,79 13,79 0,0 0,0 10,34

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-114/09

Názov predmetu:
GIS v archeológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KArch/A-boAE-028/00 - Počítačová podpora v archeológii

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 40/60. Priebežné hodnotenie: čiastkové úlohy
na zadanom projekte, záverečné hodnotenie: odovzdanie dokončeného projektu. Počas dištančnej
formy výučby bude predmet realizovaný prostredníctvom MS Teams. Poslucháči môžu mať
maximálne 2 absencie. Poslucháči sú povinní splniť všetky pracovné úlohy a odovzdať ich v
stanovenom termíne. Za odovzdaný projekt musí študent získaťminimálne 60% z celkového počtu
bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči po absolvovaní kurzu disponujú základnými zručnosťami v práci s geografickým
informačným systémom prostredníctvom open source softwaru QGiS. Vedia tpracovať s
vektorovými, rastrovými vrstvami, tvoriť mapové výstupy a realizovať základné analytické
operácie a ich výsledky interpretovať. Nadobudnuté zručnosti využijú pri tvorbe mapových
výstupov pre seminárne a diplomové práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do priestorovej archeológie, základná obsluha QGIS.
2. Rastrové a vektorové dáta, atribútne parametre.
3. Digitalizácia línií a polygónov, tabuľky atribútov I.
4. Digitalizácia bodov, tabuľky atribútov II.
5. Digitálny model reliéfu a jeho derivácie, reklasifikácia.
6. Základné priestorové analýzy a ich interpretácia I.
7. Základné priestorové analýzy a ich interpretácia II.
8. Základné priestorové analýzy a ich interpretácia III.

Odporúčaná literatúra:
KUNA, Martin. Nedestruktivní archeologie. Praha:, 2004: ISBN 80-200-1216-8
KUNA, Martin a Danielisová, Alžběta. Geomorfometrie a analýza reliéfu v archeologii. Živá
archeologie - Rekonstrukce a experiment v archeologii 10, 2009, 1-5. ISSN 1213-1628.
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MACHÁČEK, Jiří (ed.). Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Ústav archeologie a
muzeologie FF MU, 2008. ISBN10: 8025417816. (jednotlivé štúdie)
MACHÁČEK, Jiří (ed.) 1997. Počítačová podpora v archeologii. Brno: Ústav archeologie a
muzeologie FF MU, 1997. ISBN 80-210-1562-4. (jednotlivé štúdie)
NEUSTUPNÝ, Evžen. Hlavní problémy prostorové archeologie - Principal problems of spatial
archaeology. In: J. Kozłowski – E. Neustupný (eds.), Archeologia przestrzeni - Metody i
wyniki studiow osadniczych w dorzeczach górnej Laby i Wisły, Kraków : Polska Akademia
Umiejętności, 2001, 7-26. ISBN 83-88857-09-6.
NEUSTUPNÝ, Evžen. (ed.). Příspěvky k prostorové archeologii 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2003.
ISBN 8086473600.
ŠMEJDA, Ladislav - TUREK, Jan. Spatial Analysis of Funerary Areas. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.
ISBN 8086898059.
WRIGHT, David: Geographic Information Systems for Archaeologists. QGIS Trainig Manual.
[online dokument], ©2019 [cit. 2021-09-23]. Dostupné na: https://www.academia.edu/39121126/
Geographic_Information_Systems_for_Archaeologists_QGIS_Training_Manual_May_2019_
Pozn. Ďalšia odporúčaná literatúra bude priebežne doplnená v priebehu prednáškového cyklu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 119

A B C D E FX

62,18 5,88 11,76 4,2 5,88 10,08

Vyučujúci: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KKSF/A-boLA-010/15

Názov predmetu:
Latinčina 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent píše jeden priebežný test, z ktorých každý musí zvládnuť aspoň na 50
%, aby bol pripustený k záverečnej súbornej písomnej skúške, v ktorej na získanie hodnotenia A je
potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 84%, na získanie hodnotenia C
najmenej 76%, na získanie hodnotenia D najmenej 68%, na získanie hodnotenia E najmenej 60%.
Študent má počas semestra povolené max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Za prípadnú ďalšiu
(len vážnymi dôvodmi odôvodniteľnú) absenciu vypracuje osobitnú písomnú úlohu po dohode s
vyučujúcim.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40% / 60%

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti z vybraných javov latinskej normatívnej
gramatiky. Disponuje poznatkami z latinskej mennej a slovesnej flexie. Pozná skloňovanie
substantív a adjektív 1.-3. deklinácie, privlastňovacích zámen, časovanie slovies prvých dvoch
konjugácií v prézente.

Stručná osnova predmetu:
Jazykové cvičenie zamerané na získavanie a upevňovanie znalostí latinčiny; Systematický výklad
a sprístupňovanie gramatického systému latinského jazyka; Úvod do gramatického systému
latinčiny;
Preberané okruhy:
1. postavenie latinčiny v rámci indoeurópskej jazykovej rodiny, abeceda, výslovnosť, prízvuk
2. Prézentný kmeň: slovesá I. konjugácie
3. Substantíva I. deklinácie
4. Slovesá II. konjugácie
5. Substantíva II. deklinácie
6. Adjektíva a adverbiá I. a II. deklinácie, privlastňovacie zámená, predložky
7. Sloveso esse a zloženiny
8. Deponentné slovesá
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9. Substantíva III. deklinácie (konsonantické kmene)
10. Substantíva III. deklinácie (i-kmene)
11. Adjektíva III. deklinácie, adverbiá III. deklinácie
12. Particípium prézenta aktíva.

Odporúčaná literatúra:
• BALEGOVÁ, Jana. Lingua Latina - Cursus communis. Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online)
ISBN 978-80-8152-815-6.
• BALEGOVÁ, Jana a Anabela, KATRENIČOVÁ. Lingua Latina - Cvičebnica pre filológov.
Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online). ISBN 978-80-8152-812-5.
• DEKANOVÁ, Alexandra a Emanuel JIRKAL. Ita. Latinčina. Základy. Enigma, 2015. ISBN
978- 80-89132-37-9. (a skoršie vydania).
• ŠPAŇÁR, Július a Ján HORECKÝ. Gramatika latinského jazyka. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1993. ISBN 80-08-02155-1. (a skoršie vydania).
• PANCZOVÁ, Helena: Latinčina I. diel. Lingea, 2018. ISBN 978-80-81452-07-9.
• ŠPAŇÁR, Július a Jozef HRABOVSKÝ. Latinsko-slovenský a slovenský-latinský slovník.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10022-33-5. (a skoršie
vydania).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SK

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 202

A B C D E FX

31,19 25,74 18,81 6,93 6,93 10,4

Vyučujúci: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KKSF/A-boLA-011/15

Názov predmetu:
Latinčina 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KKSF/A-boLA-010/15 - Latinčina 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent píše jeden priebežný test, ktorý musí zvládnuť aspoň na 50 %, aby bol
pripustený k záverečnej súbornej písomnej skúške, v ktorej na získanie hodnotenia A je potrebné
získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 84%, na získanie hodnotenia C najmenej
76%, na získanie hodnotenia D najmenej 68%, na získanie hodnotenia E najmenej 60%.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Študent má počas semestra povolené max. 3 absencie s preukázanými dokladmi. Za prípadnú ďalšiu
(len vážnymi dôvodmi odôvodniteľnú) absenciu vypracuje osobitnú písomnú úlohu po dohode s
vyučujúcim. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40% / 60%

Výsledky vzdelávania:
Na kurze sa získava jazyková kompetencia pracovať s latinským textom. Študent má po úspešnom
absolvovaní predmetu vedomosti z vybraných javov latinskej normatívnej gramatiky. Disponuje
poznatkami z latinskej mennej a slovesnej flexie. Pozná väčšiu časť latinského slovesného systému;
ovláda najpoužívanejšie latinské slovesá s ich úplnými paradigmami. Ovláda stupňovanie adjektív
a adverbií. Osvojí si vybrané syntaktické javy z pádovej syntaxe. Ovláda princípy stavby latinskej
vety a niektorých typov súvetí.

Stručná osnova predmetu:
1. Stupňovanie adjektív a adverbií
2. Indikatív imperfekta
3. Substantíva IV. deklinácie
4. Indikatív futúra
5. Substantíva V. deklinácie
6. Ukazovacie zámená
7. Opytovacie, vzťažné zámená
8. Neurčité zámená, zámené adjektíva



Strana: 22

9. Číslovky
10. Indikatív perfekta aktíva
11. Stupnice slovies
12. Supínum

Odporúčaná literatúra:
• BALEGOVÁ, Jana. Lingua Latina - Cursus communis. Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online)
ISBN 978-80-8152-815-6.
• BALEGOVÁ, Jana a Anabela, KATRENIČOVÁ. Lingua Latina - Cvičebnica pre filológov.
Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online). ISBN 978-80-8152-812-5.
• DEKANOVÁ, Alexandra a Emanuel JIRKAL. Ita. Latinčina. Základy. Enigma, 2015. ISBN
978- 80-89132-37-9. (a skoršie vydania).
• ŠPAŇÁR, Július a Ján HORECKÝ. Gramatika latinského jazyka. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1993. ISBN 80-08-02155-1. (a skoršie vydania).
• PANCZOVÁ, Helena: Latinčina I. diel. Lingea, 2018. ISBN 978-80-81452-07-9.
• ŠPAŇÁR, Július a Jozef HRABOVSKÝ. Latinsko-slovenský a slovenský-latinský slovník.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10022-33-5. (a skoršie
vydania).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SK

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A B C D E FX

32,99 20,62 15,46 10,31 11,34 9,28

Vyučujúci: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KKSF/A-boLA-012/15

Názov predmetu:
Latinčina 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent píše jeden priebežný test, ktorý študent musí zvládnuť aspoň na 50
%, aby bol pripustený k záverečnej súbornej písomnej skúške, v ktorej na získanie hodnotenia A je
potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 84%, na získanie hodnotenia C
najmenej 76%, na získanie hodnotenia D najmenej 68%, na získanie hodnotenia E najmenej 60%.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Študent má počas semestra povolené max. 3 absencie s preukázanými dokladmi. Za prípadnú ďalšiu
(len vážnymi dôvodmi odôvodniteľnú) absenciu vypracuje osobitnú písomnú úlohu po dohode s
vyučujúcim. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40% / 60%

Výsledky vzdelávania:
Na kurze sa získava jazyková kompetencia pracovať s latinským textom. Študent má po úspešnom
absolvovaní predmetu vedomosti z vybraných javov latinskej normatívnej gramatiky. Disponuje
poznatkami z latinskej mennej a slovesnej flexie. Pozná latinský menný systém v jeho úplnosti;
ovláda najpoužívanejšie latinské slovesá s ich úplnými paradigmami. Ovláda stupňovanie adjektív
a adverbií. Osvojí si vybrané syntaktické javy z pádovej syntaxe ako aj ablatív absolútny. Ovláda
princípy stavby latinskej vety a niektorých typov súvetí ako aj infinitívne konštrukcie.

Stručná osnova predmetu:
1. Particípium perfekta pasíva, particípium futúra aktíva, indikatív perfekta pasíva, semideponentné
slovesá
2. Indikatív plusquamperfekta a futúra II.
3. Ablatív absolútny
4. Akuzatív s infinitívom
5. Nominatív s infinitívom
6. Konjunktív prézenta a imperfekta
7. Konjunktív perfekta a plusquamperfekta
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8. Gerundívum
9. Gerundium
10. Nepravidelné slovesá ferre, ire
11. Nepravidelné slovesá fieri, velle, nolle, malle
12. Účelové, zabraňovacie a obavné vety

Odporúčaná literatúra:
• BALEGOVÁ, Jana. Lingua Latina - Cursus communis. Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online)
ISBN 978-80-8152-815-6.
• BALEGOVÁ, Jana a Anabela, KATRENIČOVÁ. Lingua Latina - Cvičebnica pre filológov.
Košice : UPJŠ, 2019. (dostupné online). ISBN 978-80-8152-812-5.
• DEKANOVÁ, Alexandra a Emanuel JIRKAL. Ita. Latinčina. Základy. Enigma, 2015. ISBN
978- 80-89132-37-9. (a skoršie vydania).
• ŠPAŇÁR, Július a Ján HORECKÝ. Gramatika latinského jazyka. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1993. ISBN 80-08-02155-1. (a skoršie vydania).
• PANCZOVÁ, Helena: Latinčina I. diel. Lingea, 2018. ISBN 978-80-81452-07-9.
• ŠPAŇÁR, Július a Jozef HRABOVSKÝ. Latinsko-slovenský a slovenský-latinský slovník.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10022-33-5. (a skoršie
vydania).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SK

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 40

A B C D E FX

30,0 15,0 20,0 15,0 12,5 7,5

Vyučujúci: doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KKSF/A-boLA-013/15

Názov predmetu:
Latinčina 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KKSF/A-boLA-012/15 - Latinčina 3 a FiF.KKSF/A-boLA-011/15
- Latinčina 2

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent píše jeden priebežný test, ktorý študent musí zvládnuť aspoň na 50
%, aby bol pripustený k záverečnej súbornej písomnej skúške, v ktorej na získanie hodnotenia A je
potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 84%, na získanie hodnotenia C
najmenej 76%, na získanie hodnotenia D najmenej 68%, na získanie hodnotenia E najmenej 60%.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Študent má počas semestra povolené max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Za prípadnú ďalšiu
(len vážnymi dôvodmi odôvodniteľnú) absenciu vypracuje osobitnú písomnú úlohu po dohode s
vyučujúcim. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40% / 60%

Výsledky vzdelávania:
Na kurze sa získava jazyková kompetencia pracovaťs latinským textom. Študent má po úspešnom
absolvovaní predmetu vedomosti z celého spektra javov latinskej normatívnej gramatiky. Disponuje
poznatkami z pokročilej latinskej syntaxe, pozná všetky druhy vedľajších viet a súslednosť časov.
Je schopný čítať pasáže z orginálnych latinskych textov od rímskych autorov.

Stručná osnova predmetu:
1. Priame otázky
2. Súslednosť časov
3. Nepriame otázky
4. Vety so spojkou quin
5. Časové vety
6. Dôvodové vety
7. Podmienkové vety
8. Účinkové vety
9. Prípustkové vety
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10. Závislosť na mennom tvare a konjunktívnej vete
11. Čítanie súvislého latinského textu: vybraná ukážka z rímskeho autora (próza)
12. Čítanie súvislého latinského textu: vybraná ukážka z rímskeho autora (poézia)

Odporúčaná literatúra:
• BALEGOVÁ, Jana. Lingua Latina - Cursus communis. Košice : UPJŠ, 2019. (online) ISBN
978-80-8152-815-6.
• BALEGOVÁ, Jana a Anabela, KATRENIČOVÁ. Lingua Latina - Cvičebnica pre filológov.
Košice : UPJŠ, 2019. (online). ISBN 978-80-8152-812-5.
• DEKANOVÁ, Alexandra a Emanuel JIRKAL. Ita. Latinčina. Základy. Enigma, 2015. ISBN
978- 80-89132-37-9. (a skoršie vydania).
• ŠPAŇÁR, Július a Ján HORECKÝ. Gramatika latinského jazyka. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1993. ISBN 80-08-02155-1. (a skoršie vydania).
• PANCZOVÁ, Helena: Latinčina I. diel. Lingea, 2018. ISBN 978-80-81452-07-9.
• ŠPAŇÁR, Július a Jozef HRABOVSKÝ. Latinsko-slovenský a slovenský-latinský slovník.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10022-33-5. (a skoršie
vydania).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SK

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

33,33 18,18 24,24 6,06 15,15 3,03

Vyučujúci: doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-044/10

Názov predmetu:
Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: čiastkové výstupy úloh zadaných počas semestra; záverečné hodnotenie:
sformulovanie odborného textu a jeho prezentácia; váha hodnotenia predmetu (priebežné/
záverečné): 40/60. Poslucháči môžu mať maximálne 2 absencie. Počas dištančnej formy výučby
bude predmet realizovaný prostredníctvom MS Teams. Priebežné úlohy a záverečné zadanie musia
byť odovzdané v stanovených termínoch. Za odovzdanú prácu musí študent získaťminimálne 60%
z celkového počtu bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu disponujú poslucháči základnými zručnosťami potrebnými pre
prácu s archeologickými nálezmi (keramika, kovové predmety a podobne), majú poznatky týkajúce
sa práce s materiálom od deskripcie a dokumentácie nálezov (kreslenie, fotodokumentácia, katalóg)
až po ich analýzu. Poslucháči vedia pripraviť základné podklady pre odborný text prezentujúci
archeologické nálezy.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodná prednáška – dokumentácia archeologických nálezov – všeobecne.
2. Analýza artefaktov – artefakt v archeológii – deskripcia artefaktov a tvorba dát – všeobecne.
3. Keramika – deskripcia, klasifikácia – morfológia.
4. Keramika – deskripcia, klasifikácia – výzdoba.
5. Cvičenia – kresbová dokumentácia, práca v programe Gimp; priebežné zadania – tvorba krátkych
odborných textov a ich prezentácia; kreslenie materiálu.
6. Cvičenia – priebežné zadanie – tvorba krátkych odborných textov a ich prezentácia; kreslenie
materiálu.
7. Kovové artefakty – deskripcia, klasifikácia – morfológia.
8. Kovové artefakty – deskripcia, klasifikácia – výzdobné techniky; traseológia.
9. Cvičenia - kresbová dokumentácia; priebežné zadanie – tvorba krátkych odborných textov a ich
prezentácia; porovnávanie nálezových celkov.
10. Cvičenia - priebežné zadanie – tvorba krátkych odborných textov a ich prezentácia; , kreslenie
materiálu.
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11. Výberové prednášky.
12. Výberové prednášky.
13. Záverečné zadania – prezentácia.

Odporúčaná literatúra:
BUJNA, Jozef et al. Šperk a súčasti odevu. Terminológia archeologickej hmotnej kultúry na
Slovensku III. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 1996. ISBN 8088709288.
FUSEK, Gabriel. Vorläufige Erkenntnisse zur Graphittonkeramik aus der Siedlung Šindolka
in Nitra. In: Poláček, L. (ed.): Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa –
Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.,
1998, 231-247. ISBN 80-86023-03-6.
HOREJS, Barbara et al. Analysing pottery: processing, classification, publication. Bratislava:
Comenius University, 2010. ISBN 978-80-223-2748-0.
KVĚTINA, Petr a PAVLŮ, Ivan. Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze. Praha:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007: ISBN 978-80-86124-67-4.
MACHÁČEK, J. (ed.) 1997: Počítačová podpora v archeologii. Brno. ISBN10: 8025417816
NEUSTUPNÝ, Evžen. Role databází v archeologii. Archeologické rozhledy 46, 1994, 121-128.
ISSN 2570-9151.
OŽĎÁNI, Ondrej et al.: Militáriá – konský postroj – voz. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1992.
SKLENÁŘ, Karel. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěné artefakty. Praha: Národní muzeum,
2000. ISBN 80-7036-112-3
SKLENÁŘ, Karel. Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha: Národní muzeum, 1998.
ISBN, 80-7036-038-0
SKLENÁŘ, Karel – HARTL, Jiří. Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha: Národní
muzeum, 1989.
SKLENÁŘ, Karel a kol. Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha: Národní muzeum,
1992
TEATER. Tezaurus archeologické terminologie [online]. Archeologický ústav AV ČR, Brno,
v.v.i., © 2019. [cit. 2021-09-23]. Dostupné na: http://teater.aiscr.cz/?view=cs

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 148

A B C D E FX

50,68 15,54 12,16 9,46 1,35 10,81

Vyučujúci: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-045/10

Názov predmetu:
Materiálna kultúra 2 - praktické cvičenie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na
praktických cvičeniach a na záverečnom kolokviu. Zohľadnenie zvládnutia úrovne identifikácie
hnuteľných archeologických nálezov a ich základnej kresbovej dokumentácie. Za prezentované
vedomosti a zručnosti musí študent získaťminimálne 60% z celkového počtu bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si zásad objektívnej deskripcie, dokumentácie a evidencie trojrozmerného
archeologického materiálu.

Stručná osnova predmetu:
1. Analýza predmetov materiálnej kultúry: typológia a deskriptívne systémy.
2. Základy technológie keramiky.
3. Systematický opis keramiky.
4. Kresbová dokumentácia a rekonštrukcia archeologických nálezov (torzá nádob z neskorej doby
laténskej a z obdobia stredoveku).
5. Fotografická dokumentácia jednotlivých druhov archeologických nálezov.
6. Metódy spracovania keramických súborov.
7. Zostavovanie obrazových príloh a ich príprava pre výskumné dokumentácie a publikácie.

Odporúčaná literatúra:
ARCELIN, Patrice a RIGOIR, Yves. Normalisation du dessin en céramologie. Résultats de la
table-ronde de Montpellier réunie le 7 avril 1976. Documents d`archéologie méridionale, numéro
spécial 1,1979.
BUJNA, Jozef et al. Šperk a súčasti odevu. Terminológia archeologickej hmotnej kultúry na
Slovensku. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1996. ISBN 80-88709-28-8.
FEUGèRE, Michel. Normalisation du dessin en archéologie: le mobilier non-céramique.
Résultats de la table-ronde de Valbonne réunie le 12 juin 1980. Documents d`archéologie
méridionale, numéro spécial 2, 1982.
RADA, Petr. Techniky keramiky. Bratislava: Pallas, 1996. ISBN 80-7095-022-6.
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SALAČ, Vladimír. Standardní soubor laténské sídlištní keramiky. Archeologické rozhledy 50,
1998, 43-76.
Poznámka: ďalšie tituly podľa obsahového zamerania jednotlivých tém.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Vyučovanie sa realizuje sčasti aj mimo budovy FiF UK, v teréne.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 77

A B C D E FX

45,45 20,78 14,29 12,99 1,3 5,19

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
PriF.KIHG/A-
boAE-033-1/635B/00

Názov predmetu:
Metódy archeo-geofyzikálneho výskumu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: test; váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 0/100.Na získanie
celkového hodnotenia A je potrebné absolvovať predmet minimálne na 92%, na získanie
hodnotenia B najmenej na 84%, na hodnotenie C najmenej na 76%, na hodnotenie D najmenej na
68% a na hodnotenie E najmenej na 60%. Študent môže mať maximálne 2 absencie. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu poslucháči ovládajú základné princípy metód aplikovanej
geofyziky a ich možnosti pri nedeštruktívnom archeologickom prieskume. Dôraz je kladený na
základy plánovania, realizácie, spracovanie a interpretácie geofyzikálnych údajov, zameraných na
konkrétne príklady detekcie rôznych archeologických objektov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, prehľad použitia geofyzikálnych metód v minulosti pri prieskume archeologických
objektov.
2. Základné princípy geofyzikálnych metód, používaných v archeologickom prieskume.
3. Organizácia geofyzikálnych terénnych prác a ich realizácia v praxi.
4. Gravimetria, typy archeologických objektov skúmaných gravimetriou
5. Seizmika, typy archeologických objektov skúmaných gravimetriou.
6. Rádiometria, typy archeologických objektov skúmaných rádiometriou.
7. Magnetometria 1, typy archeologických objektov skúmaných magnetometriou.
8. Magnetometria 2, príklady použitia magnetometrie pri vyhľadávaní rôznych objektov.
9. Geoelektrické metódy 1, typy archeologických objektov skúmaných jednosmernými metódami.
10. Geoelektrické metódy 2 (georadar), typy archeologických objektov EM metódami.
11. Základy počítačového spracovanie a interpretácie nameraných geofyzikálnych dát.
12. Základy parciálnej a komplexnej archeologickkej interpretácie geofyzikálnych dát.

Odporúčaná literatúra:
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GRUNTORÁD, Jan et al. Principy metod užité geofyziky. Praha: Státní nakladatelství technické
literatury, 1985.
GAJDOŠ, Vojtech. Geofyzika pre archeológov. Bratislava: Univerzita Komenského, 1976.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A B C D E FX

76,62 17,53 4,55 0,0 0,65 0,65

Vyučujúci: doc. RNDr. René Putiška, PhD., RNDr. Bibiana Brixová, PhD., doc. RNDr. Andrej
Mojzeš, PhD., prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 07.10.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-004/00

Názov predmetu:
Metódy terénneho výskumu 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach v priebehu semestra.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška formou testových otázok.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 00/100.
Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa oboznámia s hlavnými metódami archeologickej prospekcie. Osvoja si základy
vedenia terénneho výskumu formou odkryvu a zvládnu dokumentáciu nálezových situácií.

Stručná osnova predmetu:
1. Archeologické pramene.
2. Archeologické bádanie v minulosti a vývoj výskumných metód.
3. Typy archeologických výskumov.
4. Archeologická prospekcia.
5. Metóda a organizácia terénneho odkryvu.
6. Stratigrafické jednotky a vzťahy.
7. Pravidlá stratigrafie.
8. Terénny odkryv stratigrafickou metódou.
9. Archeologická dokumentácia.
10. Zaznamenávanie údajov formulárovou metódou.
11. Stratigrafický diagram (Harris Matrix).

Odporúčaná literatúra:
DABAS, Michel et al. La prospection. Paris: Errance, 2006. ISBN 978-2877723282.
DEMOULE, Jean-Paul et al.: Guide des méthodes de l`archéologie. Paris: Éditions La
Découverte, 2009. ISBN 978-2-7071-5825-3.
HARRIS, Edward C. Principles of Archaeological Stratigraphy. London: Academic Press, 1979.
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HENSEL, Witold et al. Theory and practice of archaeological research. Acquisition of field data
at multi-strata sites, II. Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of
Sciences, 1995. ISBN 83-85463-30-5.
PROCHÁZKA, Rudolf, VAŘEKA, Pavel a MERTA, David. Manuál terénního archeologického
výzkumu odkryvem. Popis stratigrafických jednotek. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2005.
Poznámka: k jednotlivým okruhom tém bude študentovi poskytnutý podrobný zoznam ďalšej
odporúčanej literatúry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 316

A B C D E FX

23,73 29,75 21,52 10,13 8,54 6,33

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-032/00

Názov predmetu:
Metódy terénneho výskumu 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach v priebehu semestra.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška formou testových otázok.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 00/100.
Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie znalostí v oblasti metodiky odkryvu. Rozvíjanie praktických zručností pri
vypracovávaní archeologickej dokumentácie (písomnej, grafickej a fotografickej), spracovaní dát
a príprave nálezovej správy.

Stručná osnova predmetu:
1. Legislatívne podmienky realizácie archeologického výskumu.
2. Projekt archeologického výskumu.
3. Materiálové a personálne zabezpečenie výskumu.
4. Grafická dokumentácia nálezovej situácie.
5. Písomná (opisná) dokumentácia.
6. Polohopisné a výškopisné zameranie.
7. Základy dokumentačnej fotografie.
8. Postexkavačná etapa archeologického výskumu.
9. Spracovanie a interpretácia archeologických informácií.
10. Obsah a forma nálezovej správy.

Odporúčaná literatúra:
DEMOULE, Jean-Paul et al.: Guide des méthodes de l`archéologie. Paris: Éditions La
Découverte, 2009. ISBN 978-2-7071-5825-3.
FROLÍK, Jan. K užití formulářů v terénní archeologické práci. Archeologické fórum 2, 1991,
50-55.
HANZELYOVÁ, Elena. Geodézia a archeologická prax. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1992.
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HARRIS, Edward C. Principles of Archaeological Stratigraphy. London: Academic Press, 1979.
HENSEL, Witold et al. Theory and practice of archaeological research. Acquisition of field data
at multi-strata sites, II. Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of
Sciences, 1995. ISBN 83-85463-30-5.
PROCHÁZKA, Rudolf, VAŘEKA, Pavel a MERTA, David. Manuál terénního archeologického
výzkumu odkryvem. Popis stratigrafických jednotek. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2005.
Poznámka: k jednotlivým okruhom tém bude študentovi poskytnutý podrobný zoznam ďalšej
odporúčanej literatúry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
S ohľadom na potreby nácviku základných geodetických meraní sa časť výučby môže realizovať
aj priamo v teréne, tj. mimo priestorov FiF UK.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 271

A B C D E FX

45,76 20,66 15,5 6,27 7,38 4,43

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-061/22

Názov predmetu:
Nemčina 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAI-043/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné krátke testy zo slovnej zásoby a gramatiky: 40%
b) 1. test z prebraného učiva z prvej polovice semestra, v 6.-7. týždni výučby: 30%
c) 2. test z prebratého učiva z druhej polovice semestra, v zápočtovom týždni: 30%
d) skúškové obdobie: 0%
Klasifikačná stupnica:
100 % - 91 % – A, 90 % - 81 % – B, 80 % -73 % – C, 72 % - 66 % – D, 65 % - 60 % – E, 59 %
a menej – FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú základnými poznatkami potrebnými pri
štúdiu nemeckojazyčnej odbornej a vedeckej literatúry. Študenti sú schopní rozumieť jednoduchým
textom, ktoré sa venujú už prebratým témam. Študenti dokážu použiť prebratú odbornú a
všeobecnú lexiku v bežnej a odbornej komunikácií. Študenti ovládajú základy morfológie a syntaxe
nemeckého jazyka a dokážu aplikovať svoje poznatky vo vybraných procesoch bežnej i odbornej
komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
Kurz je určený pre študentov archeológie s nulovou, prípadne minimálnou znalosťou nemčiny.
Kurz je zameraný na poznávanie a osvojovanie si:
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a) všeobecnej lexiky týkajúcej sa bežného každodenného života s možnosťou aplikácie na
komunikačné situácie v uvedených študijných oblastiach
b) morfológie
c) syntaxe – oboznámenie sa a osvojenie si znalosti skladby nemeckej vety (súvetia)
d) osvojovanie si a rozvíjanie receptívnych a produktívnych zručností, ktoré umožňujú zvládnuť
bežnú komunikáciu
Vybrané tematické okruhy:
• Prvé kontakty, zoznamovanie a základné informácie o vlastnej osobe
• Povolania v minulosti a dnes, základy nemeckej výslovnosti
• Krajiny, kráľovstvá a jazyky v minulosti a dnes
• Voľný čas, tvorba záporu
• Na pracovisku, určitý a neurčitý člen podstatných mien, dni v týždni
• Na univerzite
• V hoteli
• Plán mesta, pamätihodnosti, názvy historických úradov a budov
• Antické pamiatky v Nemecku
• Múzeá
• Jedlo a pitie
• Jedlo a pitie v starom Ríme

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
NOVOTNÝ, Bohuslav. Príručný archeologický nemecko-slovenský slovník. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967.
ZOLCEROVÁ, Ivana. Deutsch für Archivare und Archäologen. Niveau A2[online].
Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2015-10-24]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_IZ_978-80-8127-316-2.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné zatiaľ nepublikované materiály vyučujúcich, tak isto ako ďalšie vybrané odborné texty.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Pre zápis predmetu nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti s nemeckým jazykom.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 293

A B C D E FX

21,5 19,45 18,77 12,97 15,36 11,95

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-062/22

Názov predmetu:
Nemčina 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-061/22 - Nemčina 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-061/22 - German 1

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAI-044/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné krátke testy zo slovnej zásoby a gramatiky: 40%
b) 1. test z prebraného učiva z prvej polovice semestra, v 6.-7. týždni výučby: 30%
c) 2. test z prebratého učiva z druhej polovice semestra, v zápočtovom týždni: 30%
d) skúškové obdobie: 0%
Klasifikačná stupnica:
100 % - 91 % – A, 90 % - 81 % – B, 80 % -73 % – C, 72 % - 66 % – D, 65 % - 60 % – E, 59 %
a menej – FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú vybranými poznatkami potrebnými pri
štúdiu nemeckojazyčnej odbornej a vedeckej literatúry. Študenti sú schopní rozumieť jednoduchým
textom, ktoré sa venujú už prebratým témam. Študenti dokážu použiť prebratú odbornú a všeobecnú
lexiku v bežnej a odbornej komunikácií, napríklad pri opise pracovných činností archeológa.
Študenti ovládajú základy morfológie a syntaxe nemeckého jazyka a dokážu aplikovať svoje
poznatky vo vybraných procesoch bežnej i odbornej komunikácie.
Študenti po úspešnom ukončení predmetu ovládajú:



Strana: 40

a) všeobecnú lexiku týkajúcu sa bežného každodenného života s možnosťou aplikácie na
komunikačné situácie v uvedených študijných oblastiach
b) vybrané oblasti morfológie
c) vybrané oblasti syntaxe

Stručná osnova predmetu:
Kurz je určený pre študentov archeológie s nulovou, prípadne minimálnou znalosťou nemčiny.
Kurz je zameraný na upevnenie znalostí zo:
a) všeobecnej lexiky týkajúcej sa bežného každodenného života s možnosťou aplikácie na
komunikačné situácie v uvedených študijných oblastiach
b) morfológie
c) syntaxe
d) osvojovanie si a rozvíjanie receptívnych a produktívnych zručností, ktoré umožňujú zvládnuť
bežnú komunikáciu
Vybrané tematické okruhy:
• Harmonogram dňa, na pracovisku
• Povolanie archeológa, pracovné činnosti archeológa, predpoklady a danosti pre toto povolanie
• Historické udalosti, čítanie dátumov a rokov v nemčine
• Počasie, cestovanie
• Dopravné prostriedky v minulosti a dnes
• Bývanie, opis vlastného bývania
• Bývanie v starom Ríme

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
NOVOTNÝ, Bohuslav. Príručný archeologický nemecko-slovenský slovník. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967.
ZOLCEROVÁ, Ivana. Deutsch für Archivare und Archäologen. Niveau A2[online].
Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2015-10-24]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_IZ_978-80-8127-316-2.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné zatiaľ nepublikované materiály vyučujúcich, tak isto ako ďalšie vybrané odborné
autentické texty.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Pre zápis predmetu je nutné ovládať nemecký jazyk aspoň na úrovni A1.1.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 251

A B C D E FX

16,73 14,74 19,12 11,16 21,51 16,73

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-063/22

Názov predmetu:
Nemčina 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAI-045/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné krátke testy zo slovnej zásoby a gramatiky: 40%
b) 1. test z prebraného učiva z prvej polovice semestra, v 6.-7. týždni výučby: 30%
c) 2. test z prebratého učiva z druhej polovice semestra, v zápočtovom týždni: 30%
d) skúškové obdobie: 0%
Klasifikačná stupnica:
100 % - 91 % – A, 90 % - 81 % – B, 80 % -73 % – C, 72 % - 66 % – D, 65 % - 60 % – E, 59 %
a menej – FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu sú študenti schopní rozumieť hlavným myšlienkam odborných
textom. Študenti dokážu hlavné myšlienky identifikovať, spájať novo získané poznatky so staršími,
porovnávať vedomosti získané z rôznych zdrojov a kriticky ich vyhodnocovať. Študenti sú schopní
vyjadriť zhrnutie hlavných informácií textu aj v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
• Ľudské telo, ľudská kostra
• Predchodcovia človeka
• Ötzi – muž z ľadu
• Pracovné nástroje z doby kamennej
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• Opis náleziska, opis hrobov
• Voľnočasové aktivity v starom Ríme
• Spoločnosť v stredoveku, jej členenie, úlohy jednotlivých stavov
• Životopisy vybraných vladárov

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
NOVOTNÝ, Bohuslav. Príručný archeologický nemecko-slovenský slovník. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967.
ZOLCEROVÁ, Ivana. Deutsch für Archivare und Archäologen. Niveau A2[online].
Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2015-10-24]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_IZ_978-80-8127-316-2.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné zatiaľ nepublikované materiály vyučujúcich, tak isto ako ďalšie vybrané odborné
autentické texty.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Pre zápis predmetu je nutné ovládať nemecký jazyk aspoň na úrovni A1.2.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 200

A B C D E FX

21,0 21,5 22,0 11,5 18,5 5,5

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-064/22

Názov predmetu:
Nemčina 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-063/22 - Nemčina 3

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-064/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAI-046/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné krátke testy z prebratého učiva: 40%
b) 1. test z prebraného učiva z prvej polovice semestra, v 6.-7. týždni výučby: 30%
c) 2. test z prebratého učiva z druhej polovice semestra, v zápočtovom týždni: 30%
d) skúškové obdobie: 0%
Klasifikačná stupnica:
100 % - 91 % – A, 90 % - 81 % – B, 80 % -73 % – C, 72 % - 66 % – D, 65 % - 60 % – E, 59 %
a menej – FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu sú študenti schopní získavať informácie potrebné pre ich
odbornú činnosť z nemeckojazyčnej vedeckej literatúry. Študenti dokážu pracovať s odborným
cudzojazyčným textom, vybrať z neho najdôležitejšie myšlienky a vo forme parafráz či citátov ho
vhodne použiť pri vlastnej odbornej činnosti. Študenti dokážu napísať krátke útvary odborného
žánru (anotácia, abstrakt) v cudzom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
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• Sťahovanie národov, príčiny a dôsledky, charakterové vlastnosti jednotlivých kmeňov podľa
zachovalých prameňov, príchod Slovanov do Európy
• Pracovné nástroje v priebehu dejín
• Predstavy o budúcnosti v novoveku, vynálezy, skice
• Oblečenie a šperky v minulosti
• Opidum v Bratislave
• Odborné štúdie zamerané na náleziská z územia Slovenska a okolitých štátov (Carnuntum)

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
NOVOTNÝ, Bohuslav. Príručný archeologický nemecko-slovenský slovník. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967.
ZOLCEROVÁ, Ivana. Deutsch für Archivare und Archäologen. Niveau A2[online].
Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2015-10-24]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_IZ_978-80-8127-316-2.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné zatiaľ nepublikované materiály vyučujúcich, tak isto ako ďalšie vybrané odborné
autentické texty.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Pre zápis predmetu je nutné ovládať nemecký jazyk aspoň na úrovni A 2.1.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 181

A B C D E FX

19,34 20,99 17,68 17,13 20,44 4,42

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-002/00

Názov predmetu:
Neolit

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: test a aktivita počas prednášok; záverečné hodnotenie: písomný test; váha
hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 10/90. Študent môže mať maximálne 2 absencie
(bez uvedenia dôvodu) a 1 absenciu neodkladne ospravedlnenú ústne alebo e-mailom. V každom
písomnom teste musí získať minimálne 60% z celkového počtu bodov. Porušenie akademickej etiky
má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu má študent poznatky o dejinách bádania neolitu, prehĺbi si znalosti o
najnovšom vedeckom výskume, oboznámi sa s problematikou neolitizácie od JZ Ázie po západnú
Európu. Ťažiskom je štúdium neolitu v strednej Európe a na Slovensku v 6. až 5. tisícročí BC.
Študent disponuje dostatočným prehľadom o základných témach výskumu neolitu, o relatívnej a
absolútnej chronológii, materiálnej kultúre, sídelných stratégiách, pohrebnom ríte a rituáloch.

Stručná osnova predmetu:
1. Neolitizácia v JZ Ázii až v strednej Európe, základné teórie a výsledky aktuálneho výskumu.
Vývoj názorov na počiatky neolitu.
2. Epipaleolit, mezolit a počiatky neolitu vo východnom Stredomorí, v Anatólii, na Balkáne a v
Európe.
3. Počiatky neolitu, domestikácie a neolitická krajina v strednej Európe.
4. Absolútna a relatívna chronológia neolitu. Dejiny bádania a vývoj názorov na neolit v strednej
Európe.
5. Pohrebiská a hroby v neolite v strednej Európe.
6. Základná charakteristika starého a stredného neolitu v strednom Podunajsku a Potisí (prehľad
bádania, materiálna kultúra, aktuálny stav výskumu).
7. Základná charakteristika mladého neolitu v strednom Podunajsku a Potisí (prehľad bádania,
materiálna kultúra, aktuálny stav výskumu).
8. Stratégie osídlenia a prehľad dejín bádania v mikroregiónoch Slovenska.
9. Materiálna kultúra a nálezy z neolitu na území Slovenska, Moravy a Čiech.

Odporúčaná literatúra:
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Kol. autorov: Archeologický atlas pravěké Evropy 1, 2. Praha : Karolinum 2007. ISBN
802-46-0774-0
J. BENEŠ: Počátky zemědelství ve starém světě. České Budějovice : Episteme 2018. ISBN
978-80-7394-697-5
Z. Čižmář (ed.): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Brno : UAPP 2008,
978-80-86399-51-5
J. PAVÚK – S. ŠIŠKA: Neolit a eneolit. Slovenská archeológia 28-1, Nitra : AÚ SAV v Nitre,
1980, 137-158.
J. PAVÚK: Neolitisches Gräberfeld in Nitra. Slovenská archeológia 20, Nitra : AÚ SAV v Nitre,
1972, 5-105.
J. PAVÚK: Štúrovo. Nitra : AU SAV v Nitre, 1994, ISBN 80-88709-19-9.
I. PAVLU – M. ZÁPOTOCKÁ (ed.): Archeologie pravěkých Čech/3. Neolit. Praha : AÚ ČAV
2007, ISBN 978-80-86124-71-1
Zborník Otázky neolitu a eneolitu našich krajín (zemí), všetky čísla – vybrané štúdie.
Pozn.: K jednotlivým témam podrobný súpis odporúčaných informačných zdrojov v
aktualizovanom zozname odporúčanej literatúry na začiatku semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 295

A B C D E FX

17,63 21,36 24,07 15,25 9,49 12,2

Vyučujúci: Mgr. Jana Mellnerová, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 48

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-200/15

Názov predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce

Počet kreditov: 12

Stupeň štúdia: I.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100. Odovzdanie bakalárskej práce v termíne
určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka pre príslušný termín realizácie štátnej
skúšky. Bakalárska práca sa odovzdáva v elektronickej verzii prostredníctvom AIS. Práca musí
spĺňať parametre určené vnútorným systémom kvality UK. Na hodnotenie bakalárskej práce sa
vzťahujú ustanovenia článku 14 Vnútorného predpisu č. 5/2020 (Študijného poriadku Filozofickej
fakulty UK). Vedúci záverečnej práce a jej oponent vypracujú posudky k bakalárskej práci a
navrhnú hodnotenie v klasifikačnej stupnici A-FX, ktoré má študent k dispozícii min. 3 pracovné
dni pred obhajobou.
Kritériá hodnotenia bakalárskej práce:
1. Prínos bakalárskej práce, splnenie cieľov práce v jej zadaní a náležitostí na obsah bakalárskej
práce daných vnútorným systémom kvality UK. Posudzuje sa: preukázanie znalostí a vedomostí,
schopnosti tvorivo pracovať v študijnom programe, schopnosť uplatnená pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry; v prípade prakticky zameranej bakalárskej
práce aj zvládnutie aplikácie teoretických východísk v praxi a verifikovateľnosť hypotéz.
2. Originálnosť práce (bakalárska práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské
práva iných autorov); súčasťou dokumentácie k obhajobe bakalárskej práce sú aj protokoly
originality z CRZP a Theses, k výsledkom ktorých sa vedúci záverečnej práce a oponent vyjadrujú
vo svojich posudkoch.
3. Správnosť a korektnosť citovania použitých informačných zdrojov, výsledkov výskumu iných
autorov a autorských kolektívov, správnosť opisu metód a pracovných postupov iných autorov
alebo autorských kolektívov.
4. Súlad štruktúry bakalárskej práce s predpísanou skladbou definovanou vnútorným systémom
kvality UK.
5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu bakalárskej práce, primeranosť rozsahu práce posudzuje
vedúci záverečnej práce.
6. Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava.
Študent ústne prezentuje obsah, dosiahnuté ciele a závery bakalárskej práce a odpovedá na otázky
a pripomienky vedúceho záverečnej práce, oponenta, resp. členov skúšobnej komisie. Komisia
komplexne zhodnotí kvalitu bakalárskej práce, posúdi spôsob a formu obhajoby a schopnosť
študenta adekvátne reagovať na pripomienky a otázky v posudkoch vedúceho záverečnej práce
a oponenta. Hodnotenie sa dosiahne z aritmetického priemeru hodnotení z posudku vedúceho
záverečnej práce, oponenta a hodnotenia skúšobnej komisie. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu chápe princípy výstavby formálnej a obsahovej
stránky bakalárskej práce v závislosti od vnútorného systému kvality UK. Študent má osvojené
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základné náležitosti písania odborného textu za dodržania pravidiel akademickej etiky, je
schopný tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program, disponuje
primeranými znalosťami a vedomosťami o spracúvanej problematike. Vie uplatniť svoje zručnosti
pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry, prípadne pri jej
aplikácii v praxi alebo má schopnosť riešiť čiastkovú úlohu, ktorá súvisí so zameraním bakalárskej
práce. Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce dokáže študent logicky narábať s teoretickým
zázemím problematiky bakalárskej práce a argumentačne reagovať na otázky k spracovanej
problematike.

Stručná osnova predmetu:
1. Prezentovanie bakalárskej práce študentom pred komisiou pre štátne skúšky, oponentom
bakalárskej práce a prítomnými.
2. Reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch.
3. Reakcia študenta na otázky komisie pre štátne skúšky a v diskusii.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
LICHNEROVÁ, Lucia. Písanie a obhajoba záverečných prác [online]. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf
ZÁVEREČNÉ PRÁCE [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
2020 [cit. 2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-001/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa
s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a pozná rôzne štýly a žánre na úspešné
zvládnutie procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente
odbornej sféry, ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí.
Študent dokáže v cudzom jazyku referovať o vysokoškolskom štúdiu na Slovensku a jeho
organizácii. Študent je schopný predstaviť vlastný študijný program, vie popísať, aké je jeho
uplatnenie a motivácia k štúdiu. Študent má potrebné jazykové znalosti a zručnosti na budovanie
slovnej zásoby, špecifickej pre daný študijný odbor. Vie získavať informácie z cudzojazyčných
zdrojov. Študent rozumie jednoduchým autentickým textom z oblasti humanitných a spoločenských
vied. Vie napísať vybrané texty používané v akademickom prostredí. Dokáže extrahovať informácie
a dáta z rôznych akademických textov a vizuálne ich prezentovať pomocou grafov a tabuliek s
použitím vhodnej slovnej zásoby pri komunikácii v akademickom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Vysokoškolské štúdium, jeho organizácia, techniky samoštúdia, techniky osvojovania si cudzieho
jazyka
• Študijný program, jeho obsah, profil absolventa
• Čo je odborný text?
• Jazykové konvencie v akademickom prostredí
• Odborná terminológia a jej použitie
• Problematika vecných textov – kompozícia, štýly, register
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické textoch z humanitných a spoločenských vied)
• Identifikácia definícií v textoch a pravidlá ich používania
• Textotvorné postupy a ich použitie pri nácviku písania krátkych odborne zameraných textov (napr.
definície, enumeračné a komparatívno-kontrastné texty a pod.)
• Signálne výrazy, ich význam a funkcia v odbornej komunikácii
• Použitie vhodných signálnych výrazov
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M. a O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul , 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, Nick. a Elizabeth LEE. Cambridge English for the Media. Cambridge:
Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul , 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet:
http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul , 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, Svatava. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7464

A ABS B C D E FX

21,28 0,0 22,24 21,4 13,61 13,21 8,27

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-002/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/22 - Odborná angličtina 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-001/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-002/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné
sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný aktívne použiť slovnú zásobu, špecifickú pre daný študijný odbor i akademické
prostredie všeobecne, pri komunikácii v akademickom prostredí (napr. pri prezentovaní krátkeho
projektu či pri pretransformovaní údajov z grafov a tabuliek na text). Študent dokáže získavať
informácie z cudzojazyčných zdrojov, pričom detailnejšia práca s odbornou literatúrou z oblasti
spoločenských a humanitných vied mu umožňuje zoznámiť sa s rôznymi výskumnými metódami,
ktoré vie vhodne popísať. Študent pozná aj techniky sumarizácie textov, je schopný zosumarizovať
kratší odborný text a určiť nosné tvrdenia textu. Vie napísať vybrané texty z akademického
prostredia, pričom použije vhodné techniky parafrázovania a citovania, vie odkázať na použité
zdroje a zostaviť zoznam použitej literatúry, čím sa vyhne plagiátorstvu.
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Stručná osnova predmetu:
Výber z:
• Odborná terminológia a jej použitie
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Plagiátorstvo a akademická etika
• Základy citácie
• Parafrázovanie
• Praktické použitie citácií
• Realizácia prehľadu literatúry a príprava bibliografie
• Techniky sumarizácie
• Určovanie hlavných výpovedí v texte
• Využívanie výskumných metód v danom odbore
• Prezentovanie výskumných dát a výsledkov z výskumu

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, N., a LEE, E. Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge
University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A ABS B C D E FX

69,15 0,0 22,34 1,06 0,0 0,0 7,45

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Alan James
Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-003/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné
sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami, ktoré mu umožňujú úspešne zvládnuť
procesy cudzojazyčnej komunikácie v akademickom prostredí. Študent si vie naďalej rozvíjať
a budovať čitateľskú kompetenciu - číta s porozumením rôzne texty z oblasti spoločenských a
humanitných vied. Je schopný získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov, pripraviť a
uskutočniť jednoduchý prieskum alebo výskum (podľa potrieb odboru), o ktorom vie v angličtine
ústne aj písomne referovať. Vie napísať vybrané akademické texty s použitím vhodnej slovnej
zásoby, pričom dokáže využiť osnovu a techniku brainstormingu pri hľadaní vhodnej témy.
Študent ako člen teamu vie pripraviť skupinovú prezentáciu na odbornú tému, podieľať sa na jej
prezentovaní a aktívne sa zapojiť do diskusie.
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Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie odbornej a akademickej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom z oblasti humanitných/spoločenských vied
• Využívanie brainstormingu pre tvorbu argumentov
• Štruktúrovanie a prezentovanie argumentov
• Tvorba osnovy textu a výber kľúčových slov
• Štruktúra odbornej práce (úvod, jadro, záver)
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby
• Identifikácia modality v odborných textoch a jej používanie
• Dotazník, správa o výskume a výskumná správa
• Postupy pri tvorbe vlastného prieskumu,
• Prezentačné techniky
• Príprava skupinovej prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
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https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4777

A ABS B C D E FX

21,88 0,0 23,22 21,35 15,7 13,33 4,52

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 59

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-004/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/22 - Odborná angličtina 3

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-003/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-004/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne): písomná práca - (30 bodov) a priebežné úlohy (15 bodov).
b) V skúškovom období: Prezentácia (50 bodov), aktívna účasť v diskusii (5 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa
s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a prípadnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 45/55

Výsledky vzdelávania:
Študent aktívne využíva angličtinu v akademickom prostredí. Úroveň dosiahnutých jazykových
znalostí a kompetencií znamená, že študent vie získavať odborné informácie z rôznych
cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá) a ďalej s nimi pracovať, čím si
rozvíja vedomosti študovaného odboru. Je schopný samostatne pripraviť vhodne štruktúrovanú
prezentáciu na odbornú tému (vrátane snímok) s použitím vhodnej akademickej i odbornej slovnej
zásoby. To znamená, že vie vhodnou formou prezentovať výsledky vlastného výskumu a aktívne
sa zúčastniť diskusie. Dokáže napísať vybrané odborovo zamerané texty a použiť v nich vhodné
jazykové prostriedky. Študent ovláda postupy pre tvorbu odborných prác, ktoré spĺňajú citačné a
etické normy.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie akademickej i odbornej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z oblasti spoločenských a humanitných vied)
• Práca s modelovým vecným textom
• Osvojenie si postupov pri tvorbe vybraných náročnejších odborných textov (abstrakt, výskumná
práca)
• Štruktúra odbornej eseje
• Príprava prezentácie: výber vhodnej odbornej témy (brainstorming, práca v skupine)
• Príprava prezentácie: tvorba hypotézy a výskumnej otázky
• Nácvik prezentačných techník vrátane prípravy snímok
• Príprava a uskutočnenie prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie
• Aktívna účasť v odbornej diskusii

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4300

A ABS B C D E FX

26,28 0,0 23,21 22,53 13,07 9,81 5,09

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD., Alan James Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-132/15

Názov predmetu:
Odborná exkurzia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 5d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: študent absolvuje
odbornú exkurziu katedry pod vedením svojho pedagóga, vypracuje a prezentuje informatívny
referát na vopred určenú tému. Aktívna účasť na exkurzii v minimálnom rozsahu 2 dni. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú študenti a študentky nové vedomosti o vybraných archeologických
lokalitách, kultúrnych pamiatkach a trojrozmernom materiáli.

Stručná osnova predmetu:
1. Účastník exkurzie vypracuje a prednesie podľa pokynov vedúceho exkurzie referát na určenú
tému.
2. V priamom kontakte s lokalitami a trojrozmerným materiálom v expozíciách múzeí a
depozitároch sa účastníci zoznamujú s materiálom a tiež získavajú osobné kontakty s odbornými
pracovníkmi.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra bude poskytnutá vedúcim exkurzie podľa aktuálnych potrieb študenta.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A B C D E FX

94,03 0,0 0,0 0,0 0,0 5,97

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD., Mgr. Katarína Hladíková,
PhD., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD., prof. Timothy Forbes Taylor, PhD., M. A.
Roderick Byron Salisbury, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-133/15

Názov predmetu:
Odborná exkurzia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 5d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: študent absolvuje
odbornú exkurziu katedry pod vedením svojho pedagóga, vypracuje a prezentuje informatívny
referát na vopred určenú tému. Aktívna účasť na exkurzii v minimálnom rozsahu 2 dni. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú študenti a študentky hlbšie teoretické vedomosti vďaka priamemu
kontaktu s archeologickými lokalitami, kultúrnymi pamiatkami a trojrozmerným materiálom.

Stručná osnova predmetu:
1. Účastník exkurzie vypracuje a prednesie podľa pokynov vedúceho exkurzie referát na určenú
tému.
2. V priamom kontakte s lokalitami a trojrozmerným materiálom v expozíciách múzeí a
depozitároch sa účastníci zoznamujú s materiálom a tiež získavajú osobné kontakty s odbornými
pracovníkmi.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra bude poskytnutá vedúcim exkurzie podľa aktuálnych potrieb študenta.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 58

A B C D E FX

91,38 1,72 0,0 0,0 0,0 6,9

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD., Mgr. Katarína Hladíková,
PhD., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD., prof. Timothy Forbes Taylor, PhD., M. A.
Roderick Byron Salisbury, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-134/15

Názov predmetu:
Odborná exkurzia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: exkurzia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 5d
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: študent absolvuje
odbornú exkurziu katedry pod vedením svojho pedagóga, vypracuje a prezentuje informatívny
referát na vopred určenú tému. Aktívna účasť na exkurzii v minimálnom rozsahu 2 dni. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študenti a študentky po absolvovaní predmetu majú bohatšie teoretické vedomosti a
to vďaka priamemu kontaktu s archeologickými lokalitami, kultúrnymi pamiatkami a
zbierkovými predmetmi, zároveň poznajú základné informácie o archeologických pracoviskách a
zbierkotvorných inštitúciách podľa miest konania exkurzie.

Stručná osnova predmetu:
1. Účastník exkurzie vypracuje a prednesie podľa pokynov vedúceho exkurzie referát na určenú
tému.
2. V priamom kontakte s lokalitami a trojrozmerným materiálom v expozíciách múzeí a
depozitároch sa účastníci zoznamujú s materiálom a tiež získavajú osobné kontakty s odbornými
pracovníkmi.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra bude poskytnutá vedúcim exkurzie podľa aktuálnych potrieb študenta.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD., Mgr. Katarína Hladíková,
PhD., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD., prof. Timothy Forbes Taylor, PhD., M. A.
Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-031/22

Názov predmetu:
Odborná nemčina 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-031/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy a menšie písomné úlohy (spolu 70 bodov), 1 prezentácia
(30 bodov)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže v cudzom jazyku referovať o vysokoškolskom štúdiu na Slovensku a jeho
organizácii. Študent je schopný predstaviť vlastný študijný program, vie popísať, aké je jeho
uplatnenie a motivácia k štúdiu v cudzom jazyku. Študent pozná techniky sumarizácie textov a je
schopný zosumarizovať kratší odborný text a určiť nosné tvrdenia textu. Študent je schopný aktívne
použiť slovnú zásobu, špecifickú pre daný študijný odbor i akademické prostredie všeobecne.

Stručná osnova predmetu:
Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie (ústnej i
písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry:
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• Vysokoškolské štúdium, jeho organizácia, techniky samoštúdia, techniky osvojovania si cudzieho
jazyka
• Študijný program, jeho obsah, profil absolventa, získanie informácií o študovanom odbore
zo zahraničných univerzít, porovnanie štúdia na Slovensku a v zahraničí (podľa dostupných
informácií)
• Jazyk a jazykové konvencie v bežnom a akademickom prostredí
• Problematika vecných textov – kompozícia, štýly, register
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie komunikačných zručností
• Lexikálno-gramatické prostriedky vecného textu
• Techniky sumarizácie, určovanie hlavných výpovedí v texte

Odporúčaná literatúra:
GRAEFEN, Gabriele, MOLL, Melanie. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen-verstehen-
schreiben. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2011. ISBN 978-3-631-60948-4.
KANICHOVÁ, Renáta, PALLAY, Eduard, VLČKOVÁ, Veronika. Grammatik für
Humanwissenschaften ein Lehr- und Übungsbuch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.
ISBN 978-80-223-2905-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3010-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften 2. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3753-3.
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB, Susanne, Dörte WEEERS. em-Brückenkurs
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber, 2000. ISBN
3-19-001627-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk na úrovni (najmenej) B1 (predmet je zameraný na prácu s odbornou literatúrou v
nemčine)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1884

A ABS B C D E FX

19,75 0,0 16,99 18,47 12,85 18,79 13,16

Vyučujúci: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Mgr. Adriana Schwarzbacher

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-032/22

Názov predmetu:
Odborná nemčina 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-031/22 - Odborná nemčina 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
A-boCI-031

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-032/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy a menšie písomné úlohy (spolu 70 bodov), 1 prezentácia
(30 bodov)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedky, pozná štýly a žánre na úspešné zvládnutie
procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente odbornej
sféry, ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí. Študent je schopný
redukovať informácie získané štúdiom odbornej literatúry do grafu alebo inej formy vizualizácie
a naopak, dokáže opísať diagramy či graf. Pozná kvalitatívne a kvantitatívne výskumné metódy.
Dokáže rozpoznať hlavné argumenty uvedené v kratších odborných textoch. Študent dokáže svoje
tvrdenia v diskusií podložiť argumentami.

Stručná osnova predmetu:
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Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie (ústnej i
písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry:
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie
• Odborná terminológia a jej použitie
• Oboznámenie sa s niektorými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vedeckými metódami
relevantnými pre daný študijný odbor
• Transformácia textu do grafu, opis grafu
• Textotvorné postupy a ich použitie pri nácviku písania krátkych odborne zameraných textov (napr.
enumeračné a komparatívno-kontrastné texty)
• Rozpoznanie hlavných argumentov použitých v odborných textov
• Vyjadrenie vlastnej mienky podloženej argumentami

Odporúčaná literatúra:
GRAEFEN, Gabriele, MOLL, Melanie. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen-verstehen-
schreiben. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2011. ISBN 978-3-631-60948-4.
KANICHOVÁ, Renáta, PALLAY, Eduard, VLČKOVÁ, Veronika. Grammatik für
Humanwissenschaften ein Lehr- und Übungsbuch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.
ISBN 978-80-223-2905-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3010-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften 2. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3753-3.
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB, Susanne, Dörte WEEERS. em-Brückenkurs
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber, 2000. ISBN
3-19-001627-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk na úrovni (najmenej) B1 (predmet je zameraný na prácu s odbornou literatúrou v
nemčine)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1604

A ABS B C D E FX

17,58 0,0 13,84 19,58 16,71 19,95 12,34

Vyučujúci: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Mgr. Adriana Schwarzbacher

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-033/22

Názov predmetu:
Odborná nemčina 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-033/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy a menšie písomné úlohy (spolu 70 bodov), 1 prezentácia
(30 bodov)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedky, pozná štýly a žánre na úspešné zvládnutie
procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry,
ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí. Je schopný pracovať s
definíciami a za pomoci odbornej literatúry definovať pojem odvolávaním sa na odbornú literatúru.
Študent dokáže získať informácie pre vlastný referát z odbornej literatúry a zdroj správne citovať a
parafrázovať. Študent je schopný referovať na tému úlohy jeho študijného programu v spoločnosti.
Vie, ako vyjadriť spätnú väzbu konštruktívne.

Stručná osnova predmetu:
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Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie (ústnej i
písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry:
• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie odbornej slovnej zásoby
• Základy citovania a parafrázovania
• Praktické použitie citácií a parafráz
• Plagiátorstvo a akademická etika
• Identifikácia definícií v textoch a pravidlá ich používania, formulovanie definícií za pomoci
odbornej literatúry
• Formulovanie konštruktívnej spätnej väzby
• Prezentačné techniky I.

Odporúčaná literatúra:
GRAEFEN, Gabriele, MOLL, Melanie. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen-verstehen-
schreiben. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2011. ISBN 978-3-631-60948-4.
KANICHOVÁ, Renáta, PALLAY, Eduard, VLČKOVÁ, Veronika. Grammatik für
Humanwissenschaften ein Lehr- und Übungsbuch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.
ISBN 978-80-223-2905-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3010-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften 2. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3753-3.
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB, Susanne, Dörte WEEERS. em-Brückenkurs
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber, 2000. ISBN
3-19-001627-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk na úrovni (najmenej) B1 (predmet je zameraný na prácu s odbornou literatúrou v
nemčine)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1246

A ABS B C D E FX

19,1 0,0 16,53 20,87 18,14 19,1 6,26

Vyučujúci: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Mgr. Adriana Schwarzbacher

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 74

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-034/22

Názov predmetu:
Odborná nemčina 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-033/22 - Odborná nemčina 3

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
A-boCJ-033

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-034/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne): 1 písanie projektu (30 bodov) a priebežné úlohy (20 bodov).
b) V skúškovom období: 1 prezentácia projektu (35 bodov), 1 diskusia k vlastnej prezentácii a
aktívna účasť v diskusiách kolegov (15 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami, pozná štýly a žánre na úspešné zvládnutie
procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry,
ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí. Študent dokáže pripraviť
prezentáciu na zvolenú odbornú tému. Svoje tvrdenia je schopný podoprieť argumentami z
naštudovanej literatúry, prípadne vlastným výskumom. Vie klásť otázky a viesť diskusiu so
spolužiakmi.

Stručná osnova predmetu:
Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie (ústnej i
písomnej) v špecifickom segmente odbornej sféry:
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• Príprava prezentácie: výber vhodnej odbornej témy
• Rešerš literatúry a jej následné štúdium
• Štruktúra a prezentovanie argumentov
• Tvorba osnovy textu a výber kľúčových slov
• Štruktúra odbornej práce (abstrakt, kľúčové slová, úvod, jadro, záver)
• Prezentačné techniky II.
• Prezentovanie výskumných dát a výsledkov výskumu
• Aktívna účasť na simulovanej študentskej konferencií

Odporúčaná literatúra:
GRAEFEN, Gabriele, MOLL, Melanie. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen-verstehen-
schreiben. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2011. ISBN 978-3-631-60948-4.
KANICHOVÁ, Renáta, PALLAY, Eduard, VLČKOVÁ, Veronika. Grammatik für
Humanwissenschaften ein Lehr- und Übungsbuch. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011.
ISBN 978-80-223-2905-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3010-7.
KANICHOVÁ, Renáta, VLČKOVÁ, Veronika. Deutsch für Humanwissenschaften 2. Unicert ®
III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3753-3.
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB, Susanne, Dörte WEEERS. em-Brückenkurs
Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber, 2000. ISBN
3-19-001627-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk na úrovni (najmenej) B1 (predmet je zameraný na prácu s odbornou literatúrou v
nemčine)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1117

A ABS B C D E FX

19,16 0,0 15,76 21,04 17,99 19,79 6,27

Vyučujúci: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., Mgr. Adriana Schwarzbacher

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-007/00

Názov predmetu:
Odborná prax 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 4t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Potvrdenie vedúceho výskumu (tzn. osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti) o
absolvovaní terénnej praxe v rozsahu najmenej štyroch týždňov. Vypracovanie správy o praxi
zo strany študenta, ktorou preukáže pochopenie metodiky archeologického výskumu a podrobne
charakterizuje odborné činnosti, na ktorých sa podieľal. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie teoretických poznatkov týkajúcich sa organizácie a realizácie archeologického výskumu
v teréne. Rozvíjanie praktických zručností pri odkrývaní, preparovaní a dokumentácii rôznych
typov nálezových situácií.

Stručná osnova predmetu:
1. Postupy odkrývania kultúrnych vrstiev a objektov.
2. Precvičovanie opisného, grafického a fotografického dokumentovania nálezových situácií.
3. Oboznamovanie sa s hnuteľnými nálezmi priamo v teréne.
4. Primárna evidencia trojrozmerných nálezov.

Odporúčaná literatúra:
Podľa charakteru, resp. kultúrneho zaradenia skúmaného náleziska.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 216

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-017/00

Názov predmetu:
Odborná prax 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 4t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Potvrdenie vedúceho výskumu (tzn. osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti) o
absolvovaní terénnej praxe v rozsahu najmenej štyroch týždňov. Vypracovanie správy o praxi
zo strany študenta, ktorou preukáže pochopenie metodiky archeologického výskumu a podrobne
charakterizuje odborné činnosti, na ktorých sa podieľal. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie teoretických poznatkov týkajúcich sa organizácie a realizácie archeologického výskumu
v teréne. Rozvíjanie praktických zručností pri odkrývaní, preparovaní a dokumentácii rôznych
typov nálezových situácií (napr. hrob; superpozícia sídliskových objektov a pod.). Precvičovanie
terénnej analýzy a logického aplikovania pravidiel stratigrafického záznamu. Priamy kontakt s
trojrozmerným materiálom, získavanie skúseností pri vyzdvihovaní nálezov a odbere vzoriek.
Zvládnutie rôznych foriem zberu dát na archeologickom výskume a ich následnej evidencie.

Stručná osnova predmetu:
1. Odkryv startigrafickou metódou, preparovanie nálezových situácií.
2. Terénna analýza.
3. Dokumentačné práce na archeologickom výskume.
4. Primárna evidencia hnuteľných nálezov.
5. Spolupráca na vyhotovení nálezovej správy.

Odporúčaná literatúra:
Podľa charakteru, resp. kultúrneho zaradenia skúmaného náleziska.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 189

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-038/00

Názov predmetu:
Odborná prax 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 1t
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Potvrdenie vedúceho výskumu (tzn. osoby s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti) o
absolvovaní terénnej praxe v rozsahu najmenej jedného týždňa. Vypracovanie správy o praxi
zo strany študenta, ktorou preukáže pochopenie metodiky archeologického výskumu a podrobne
charakterizuje odborné činnosti, na ktorých sa podieľal. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozvíja vedomosti a praktické zručnosti študenta v oblasti terénneho výskumu metódou
stratigrafického odkryvu. Študent zvládne zápis formálnych, priestorových a interpretačných
vlastností stratigrafických jednotiek, naučí sa vykonávať terénnu analýzu stratigrafických vzťahov a
osvojí si tvorbu Harrisovho diagramu. Dokáže samostatne vypracovať jednotlivé súčasti výskumnej
dokumentácie. Absolvent predmetu porozumie požiadavkám na minimálny štandard nálezovej
správy zo záchranného výskumu a výskumu pre vedecko-dokumentačné účely.

Stručná osnova predmetu:
1. Odkryv startigrafickou metódou, preparovanie nálezových situácií.
2. Analýza stratigrafických vzťahov; záznam a spracovanie chrono-stratigrafických dát.
3. Písomná dokumentácia nálezových situácií (napr. formuláre – nálezové listy pre stratigrafické
jednotky; inventarizačný súpis odkrytých archeologických štruktúr atď.).
4. Geodetické merania a záznamy, grafická dokumentácia (napr. ručne kreslený zemný profil a
pod.).
5. Fotografická dokumentácia v teréne.
6. Odborná spolupráca na vyhotovení nálezovej správy (napr. revízia a doplnenie terénnej
dokumentácie, deskripcia nálezového materiálu).

Odporúčaná literatúra:
Podľa charakteru, resp. kultúrneho zaradenia skúmaného náleziska.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 90

A B C D E FX

97,78 0,0 0,0 0,0 0,0 2,22

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 82

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-121/15

Názov predmetu:
Ochrana a prezentácia archeologických pamiatok

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach v priebehu semestra a absolvovanie komentovanej prehliadky
archeologického náleziska s prezentáciou in situ.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška formou testových otázok.
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 00/100.
Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0 - 59 %.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Teoretické a praktické oboznámenie sa s platnou legislatívou na ochranu archeologických pamiatok.
Prehľad o možnostiach a spôsoboch prezentácie archeologických nálezov a lokalít.

Stručná osnova predmetu:
1. Legislatívny rámec ochrany pamiatkového fondu na Slovensku.
2. Organizácia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.
3. Interakcia metodika terénneho odkryvu – prezentácia náleziska.
4. Prezentácia nehnuteľných archeologických nálezov in situ.
5. Primárna archeologická pamiatková ochrana.
6. Laboratórne ošetrenie hnuteľných archeologických nálezov.
7. Deponovanie a evidencia archeologických nálezov.
8. Archivovanie a publikovanie výsledkov archeologických výskumov.
9. Experimentálna archeológia.

Odporúčaná literatúra:
Archeologické pamätníky – výskum, ochrana a využitie. In: Študijné zvesti AÚ SAV, Nitra 1990.
BOZÓKI-ERNYEY, Katalin (ed.). European Preventive Archaeology. Budapest: National Office
of Cultural Heritage, 2007.
JANKOVIČ, Vendelín. Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v r. 1850-1950.
Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 10, 1973, 5-82.
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SCOTT, R. a GRANT, T. (eds.). Conservation Manual for Northern Archaeologists. 2007.
Dostupné na: https://issuu.com/northern-heritage-centre/docs/conservation_manual
Živá archeologie – (re)konstrukce a experiment v archeologii. ISBN 978-80-254-8896-6.
Poznámka: ďalšie tituly podľa obsahového zamerania jednotlivých tém.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

25,0 29,76 17,86 15,48 11,9 0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-001/00

Názov predmetu:
Paleolit

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je účasť na prednáškach a úspešné absolvovanie skúšky.
Počas dištančnej formy výučby bude predmet realizovaný prostredníctvom MS Teams.
Študent má právo na 2 absencie. Zároveň je povinný požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie svojej
neúčasti na vzdelávacej činnosti a to v súlade s ods. 9 a 10, čl. 4 Vnútorného predpisu č. 5/2020
(Študijný poriadok UK v Bratislave, Filozofickej fakulty). Váha hodnotenia predmetu (priebežné/
záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test na konci semestra. Počas dištančnej výučby budú
testy realizované prostredníctvom MS Teams, testové otázky budú zacielené na informácie z
prednášok a zo štúdia literatúry. Stupnica hodnotenia: A: 100% - 92%, B: 91% - 84%, C: 83% -
76%, D: 75% - 68%, E: 67% - 60%, FX: 59% - 0%. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študentky a študenti po absolvovaní kurzu majú vedomosti o jednotlivých stupňoch vývoja človeka
v celosvetovom kontexte, o paleolitických nálezoch zo Slovenskej a Českej republiky v kontexte
strednej Európy, vrátane prehľadu o dejinách výskumu, ako i aktuálnom stave bádania.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky paleolitu, dejiny bádania, prírodné prostredie (klíma, fauna, flóra).
Periodizácia.
2. Materiálna kultúra. Kamenná štiepaná industria. Suroviny, technológia, typológia.
3. Antropogenéza. Najstarší a starý paleolit. Najstaršie industrie vo svete, Európe a strednej Európe.
4. Stredný paleolit. Neandertálci.
5. Staršia fáza mladého paleolitu. Expanzia Homo sapiens. Prechodné kultúry a aurignacien.
6. Stredná fáza mladého paleolitu. Gravettien.
7. Mladšia fáza mladého paleolitu. Postgravettiensky vývoj. Epigravettien. Magdalénien. Solutréen.
8. Neskorý paleolit a mezolit.
9. Pohrebný rítus.
10. Umenie.

Odporúčaná literatúra:
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BÁRTA, Juraj. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava: Vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 1965. 71-039-65.
KAMINSKÁ, Ľubomíra. Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit. Nitra: Archeologický ústav SAV,
2014. ISBN 978-80-89315-57-4.
OLIVA, Martin. Gravettien na Moravě. Praha-Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. ISBN
978-80-254-1010-3.
SÁZELOVÁ, Sandra, NOVÁK, Martin a Alena MIZEROVÁ. Forgotten times and spaces.
New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies.
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - Masarykova univerzita Brno, 2015. ISBN
978-80-7524-000-2.
VENCL, Slavomil. Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický
ústav Akademie věd ČR, 2007. ISBN 978-80-86124-76-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 291

A B C D E FX

13,06 13,75 18,56 18,21 29,9 6,53

Vyučujúci: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-028/00

Názov predmetu:
Počítačová podpora v archeológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: čiastkové úlohy na zadanom projekte. Záverečné hodnotenie: odovzdanie
dokončeného zadania/projektu; váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 40/60. Počas
dištančnej formy výučby bude predmet realizovaný prostredníctvom MS Teams. Poslucháči môžu
mať maximálne 2 absencie. Poslucháči sú povinní splniť všetky pracovné úlohy a odovzdať ich v
stanovenom termíne. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči absolvovaní kurzu disponujú základmi metodiky využitia výpočtovej techniky v
archeológii a práce so základnými druhmi softwarov. Vedia pracovať v programe MS Access,
predovšetkým tvoriť relačné databázy a disponujú základnými zručnosťami v práci s voľne
dostupným štatistickým softwarom PAST. Poslucháči kurzu prostredníctvom získaných zručností
vedia vytvoriť jednoduché relačné databázy a charakterizovať dáta prostredníctvom základnej
deskriptívnej štatistiky.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do databázových systémov.
2. MS Access + praktické cvičenia.
3. MS Access + praktické cvičenia.
3. MS Access + praktické cvičenia.
4. MS Access + praktické cvičenia.
5. Úvod do štatistiky a jej využitie v archeológii.
6. PAST + Praktické cvičenia.
7. PAST + Praktické cvičenia.

Odporúčaná literatúra:
MACHÁČEK, Jiří (ed.). Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Ústav archeologie a
muzeologie FF MU, 2008. ISBN10: 8025417816. (jednotlivé štúdie)
MACHÁČEK, Jiří (ed.) 1997. Počítačová podpora v archeologii. Brno: Ústav archeologie a
muzeologie FF MU, 1997. ISBN 80-210-1562-4. (jednotlivé štúdie)
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NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 9788073800758.
NEUSTUPNÝ, Evžen a JOHN, Jan (eds.). Příspěvky k archeologii 2. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005
ISBN 80-86898-57-1.
NEUSTUPNÝ, Evžen. (ed.). Space in prehistoric Bohemia. Praha: Archeologický ústav
Akademie věd, Praha, v.v.i., 1998. ISBN 80-86124-09-6.
PAVLŮ, Ivan 2011. Analýza artefaktů. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 2.
Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2011 ISBN 978-80-7435-135-8.
SCHLADER, Robert. Archaeological databases: what are they and what do they mean? In:
Burenhult, G. – Arvidsson, J. (eds.): Archaeological Informatics: Pushing The Envelope.
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 29th
Conference, Gotland, April 2001 (BAR International Series 1016). Oxford: Archaeopress, 2002.
ISBN 1-84171-298-1 [cit. 2021-09-23]. Dostupné na:
https://proceedings.caaconference.org/files/2001/65_Schlader_CAA_2001.pdf
Pozn. Ďalšia odporúčaná literatúra bude priebežne doplnená v priebehu prednáškového cyklu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 150

A B C D E FX

57,33 24,67 8,0 4,67 1,33 4,0

Vyučujúci: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-142/15

Názov predmetu:
Príroda v štvrtohorách

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: test; váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 0/100. Klasifikačná
stupnica: 100-91: A; 90-81: B; 80-71: C; 70-61: D; 60-50: E; 50>0: FX. Študent môže mať
maximálne 2 absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu poslucháči ovládajú základy o stratigrafii, flóre a faune,
geomorfologických procesoch a sedimentoch štvrtohôr.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia štvrtohôr.
2. Príčiny klimatických oscilácií počas štvrtohôr – Kvartérny klimatický cyklus.
3. Metódy datovania a stratigrafia štvrtohôr.
4. Flóra štvrtohôr.
5. Fauna štvrtohôr.
6. Vývoj človeka.
7. Geomorfologické procesy počas štvrtohôr v zaľadnených oblastiach.
8. Geomorfologické procesy počas štvrtohôr v priľadovcových oblastiach.
9. Glacigénne a glacifluviálne sedimenty.
10. Suchozemské sedimenty (eolické, svahové, proluviálne a jaskynné).
11. Akvatické, chemogénne a organogénne sedimenty.
12. Paleosoly a kvartérny vulkanizmus.

Odporúčaná literatúra:
BIZUBOVÁ, Mária, ŠKVARČEK, Arnold. Geomorfológia. Bratislava: Univerzita Komenského,
1992. ISBN 80-223-0397-6.
HOLEC, Peter. Vývoj prírody. Vysokoškolské skriptá, PriF UK. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2004. ISBN 80-223-1900-7.
LOWE, John, J., WALKER, Michael, J. C. Reconstructing Quaternary Environment. London:
Routledge, 2014. ISBN 9780131274686
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LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 107

A B C D E FX

17,76 17,76 29,91 12,15 19,63 2,8

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-107/15

Názov predmetu:
Proseminár zo stredoveku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: prezentácia a anotácia vedeckej monografie; váha hodnotenia predmetu
(priebežné/ záverečné): 100/0. Študent môže mať maximálne 2 absencie, musí absolvovať všetky
stanovené pracovné úlohy. Za odovzdanú anotáciu musí študent získaťminimálne 60% z celkového
počtu bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu bude poslucháč ovládať základy odbornej terminológie vzťahujúcej
sa na materiálnu kultúru stredoveku, bude mať základný prehľad o umelecko-remeselných
technikách aplikovaných pri výrobe rôznych artefaktov. Poslucháč bude taktiež oboznámený so
základnou problematikou archeológie stredoveku (predovšetkým periodizácie tohto obdobia na
Slovensku a v okolitých krajinách) a histórie archeologického bádania na území Slovenska, dostane
základy práce s odbornou spisbou, vrátane prehľadu o vydávaných periodikách.

Stručná osnova predmetu:
Poslucháči samostatne vypracujú svoj prvý odborný referátu, ktorý v podobe počítačovej
prezentácie verejne podajú svojím spolužiakom.

Odporúčaná literatúra:
BUJNA, Jozef et al. Šperk a súčasti odevu. Terminológia archeologickej hmotnej kultúry. Nitra.
Archeologický ústav SAV, 1996. ISBN 80-88709-28-8.
ČÁP, Pavel, MACHÁČEK, Jiří, zost. Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický
experiment. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. ISBN 978-80-86791-86-9.
FILIP, Jan. Umělecké řemeslo v pravěku. Brno: Zvláštní vydání, (1941) 1997. ISBN
80-85436-58-2.
OŽĎÁNI, Ondrej et al. Militáriá – Konský postroj – Voz. Terminológia archeologickej hmotnej
kultúry 2. Nitra: SAS a Archeologický ústav SAV, 1992.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A B C D E FX

31,63 18,37 16,33 10,2 3,06 20,41

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 92

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-025/15

Názov predmetu:
Proseminár z praveku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 80/20. Priebežné hodnotenie: ústna prezentácia
a podrobné spracovanie písomného projektu na tému: „Dejiny archeologického bádania vo
vybranom regióne“; študent musí absolvovať všetky stanovené pracovné úlohy.
Študent môže mať maximálne 2 absencie (bez uvedenia dôvodu) a 1 absenciu neodkladne
ospravedlnenú ústne alebo e-mailom. V písomnom teste musí získať minimálne 60% z celkového
počtu bodov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Kurz je zameraný na poznávanie materiálnej kultúry, sídliskovej a pohrebiskovej archeológie v
archeológii praveku strednej Európy. Študent si osvojí základnú odbornú terminológiu (keramika,
ostatné artefakty, sídliská, pohrebiská a i.), oboznámi sa so základmi relatívnej a absolútnej
chronológie jednotlivých etáp praveku. Po absolvovaní kurzu má študent prehľad o histórii
archeologického bádania na Slovensku a čiastočne i v okolitých krajinách. Študenti vedia pracovať
s mapami (priestorová archeológia). Študent vie vypracovať a prezentovať prvý odborný referát a
písomnú prácu, v ktorej preukáže schopnosť pracovať s odborným textom a aktívne používa citačný
aparát.

Stručná osnova predmetu:
1. Osvojenie si základnej odbornej terminológie.
2. Geografia, prírodné prostredie a priestorová archeológia.
3. Artefaktuálna archeológia.
4. Absolútna a relatívna chronológia stredoeurópskeho praveku.
5. Práca s odbornou literatúrou a spôsob citovania a tvorby bibliografických odkazov.
6. Vypracovanie referátu a písomnej práce.

Odporúčaná literatúra:
J. EISNER 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava 1993.
V. G. CHILDE: Člověk svým tvůrcem. Praha 1949.
M. GOJDA: Archeologie krajiny. Praha : Academie 2000. ISBN 80-200-0780-6
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I. PAVLU: Analýza artefaktu. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 2. Uni Hradec
Králové 2011. ISBN ISBN 978-80-7435-135-8
V. PODBORSKÝ: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno : Masarykova univerzita 2001.
ISBN 978-80-210-4153-0.
B. POLLA: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin : Matica Slovenská 1996. ISBN
807-09-038-72
Pokyny na úpravu rukopisov. AÚ SAV Nitra. Nitra 1999.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A B C D E FX

25,74 29,7 21,78 7,92 0,99 13,86

Vyučujúci: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-012/00

Názov predmetu:
Prví Slovania na území Slovenska a Avari

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test. Testové
otázky budú zacielené na informácie z prednášok a zo samostatného štúdia literatúry. V prípade
dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou prostredníctvom MS
Teams. Študent môže mať maximálne 2 absencie, v každom písomnom teste musí získať minimálne
60% z celkového počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E
60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu majú poslucháči prehľad o počiatkoch slovanského osídlenia
stredného Podunajska v kontexte vývoja jeho osídlenia počnúc obdobím sťahovania národov.
Disponujú tiež poznatkami o slovanských a avarských spoločenstvách obývajúcich územie
stredného Podunajska v období existencie Avarského kaganátu. Odborný výklad vychádza síce
sčasti z písomných prameňov, ťažisko však spočíva na interpretácii archeologických nálezov –
materiálnej kultúre. Absolvovanie tohto predmetu dáva predpoklady na úspešné riešenie problémov
spojených s výskumom starších dejín stredného Podunajska.

Stručná osnova predmetu:
1. Predslovanské osídlenie Slovenska – obdobie sťahovania národov.
2. Pôvod Slovanov (včasnoslovanské kultúry a otázka ich rozšírenia v strednej Európe).
3. Materiálna kultúra včasných Slovanov, periodizácia včasnoslovanského obdobia.
4. Pohrebný rítus včasných Slovanov.
5. Včasnoslovanské sídliská a štruktúra osídlenia stredného Podunajska.
6. Pôvod Avarov a pozícia Avarského kaganátu v strednej Európe.
7. Materiálna kultúra obyvateľstva avarského kaganátu, periodizácia obdobia avarského kaganátu.
8. Pohrebný rítus obyvateľstva avarského kaganátu.
9. Sídliská obyvateľstva avarského kaganátu a štruktúra osídlenia Slovenska.
10. Stredné Podunajsko severne od hraníc avarskej kultúrnej sféry.

Odporúčaná literatúra:
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FUSEK, Gabriel. Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra: Archeologický ústav SAV,
1994. ISBN 8088709172.
KÖNIG, Tomáš. Stredné Podunajsko vo včasnom stredoveku. Bratislava: Hlbiny, 2022. ISBN
978-80-89743-51-3.
POHL, Walter. The Avars. A Steppe Empire in Central Europe, 567–822. Ithaca – London:
Cornell University Press, 2018. ISBN 9780801442100.
RUTTKAY, Matej. The North of the Carpathian Basin in the 5th and 6th Centuries AD. In:
Foreigners in Early Medieval Europe. Thirteen International Studies on Early Medieval Mobility.
Mainz: Schnell & Steiner, 2009, s. 273-293. ISBN 978-3-7954-2257-8.
ZÁBOJNÍK, Jozef. Slovensko a avarský kaganát. Druhé prepracované a doplnené vydanie.
Bratislava: Stimul, 2009. ISBN 978-80-89236-62-6.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný pri začiatku výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 337

A B C D E FX

14,84 10,39 14,24 13,06 24,93 22,55

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-146/16

Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: odovzdanie
vybraných častí vlastnej bakalárskej práce, ktoré spĺňajú formálne a obsahové náležitosti na
bakalárske práce dané vnútorným systémom kvality UK. Hodnotí sa formálna úprava titulného
listu, bibliografického odkazu abstraktu, obsahu a 5 bibliografických odkazov v zozname
bibliografických odkazov k bakalárskej práci. Študent môže mať maximálne 2 absencie, písomné
zadanie odovzdá v zápočtovom týždni semestra. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu osvojené základné náležitosti písania odborného
textu za dodržania pravidiel akademickej etiky. Ovláda teóriu citovania a odkazovania na použité
zdroje a má zručnosti v tvorbe bibliografických odkazov a citácií. Rozumie príčinám plagiátorstva,
pozná jeho jednotlivé typy a vie sa ich vyvarovať. Má dostatočné informačné kompetencie na
získavanie, spracovanie a interpretáciu základnej odbornej literatúry.

Stručná osnova predmetu:
1. Teória citovania a odkazovania na použité zdroje (základné termíny, štandardy).
2. Tvorba bibliografických odkazov (klasické, elektronické, neknižné dokumenty).
3. Techniky citovania.
4. Citačné manažéry (druhy, funkcie, obmedzenia).
5. Akademická etika a integrita, plagiátorstvo, druhy plagiátorstva.
6. Hlavné zásady výstavby odborného textu (obsahová a formálna výstavba, problémy).
7. Formálna úprava záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra:
INFORMAČNÁ A MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ [online]. Filozofická fakulta UK;
Akademická knižnica UK, 2015 [cit. 2020-08-13]. Dostupné na: https://midas.uniba.sk/
LICHNEROVÁ, Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre
študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit.
2019-01-09]. Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prac.pdf
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LICHNEROVÁ, Lucia a Ľudmila HRDINÁKOVÁ. Ako dodržať akademickú etiku pri
písaní vedeckých a odborných textov? In: Naša univerzita. 2020, roč. 67, č. 1, s. 62-65.
ISSN (print) 1338-4163. Dostupné tiež na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/
NU2020-21/201021_Nasa_univerzita_1_20-21.pdf
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf
ZÁVEREČNÉ PRÁCE [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
2020 [cit. 2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 58

A B C D E FX

86,21 6,9 1,72 1,72 1,72 1,72

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD., Mgr.
Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Katarína Hladíková, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD., prof.
Timothy Forbes Taylor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-147/16

Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: odovzdanie
vybraných častí vlastnej bakalárskej práce, ktoré spĺňajú formálne a obsahové náležitosti na
bakalárske práce dané vnútorným systémom kvality UK. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu chápe princípy výstavby formálnej a obsahovej stránky
bakalárskej práce v závislosti od vnútorného systému kvality UK.

Stručná osnova predmetu:
1. Hlavné časti záverečnej práce: obsah, následnosť častí, tvorba.
2. Požiadavky na záverečnú prácu podľa vnútorného systému kvality UK.
3. Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.
4. Základné náležitosti obhajoby záverečných prác.
5. Najčastejšie problémy tvorby záverečných prác.

Odporúčaná literatúra:
INFORMAČNÁ A MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ [online]. Filozofická fakulta UK;
Akademická knižnica UK, 2015 [cit. 2020-08-13]. Dostupné na: https://midas.uniba.sk/
LICHNEROVÁ, Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre
študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit.
2019-01-09]. Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prac.pdf
LICHNEROVÁ, Lucia a Ľudmila HRDINÁKOVÁ. Ako dodržať akademickú etiku pri
písaní vedeckých a odborných textov? In: Naša univerzita. 2020, roč. 67, č. 1, s. 62-65.
ISSN (print) 1338-4163. Dostupné tiež na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/
NU2020-21/201021_Nasa_univerzita_1_20-21.pdf
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf
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ZÁVEREČNÉ PRÁCE [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
2020 [cit. 2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A B C D E FX

76,92 7,69 11,54 0,0 1,92 1,92

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD., Mgr.
Andrej Vrtel, PhD., Mgr. Katarína Hladíková, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD., prof.
Timothy Forbes Taylor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.



Strana: 100

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-118/15

Názov predmetu:
Seminár z doby bronzovej

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 30/70. Priebežné hodnotenie: referát na
určenú tému, aktívna účasť na diskusiách k referátom. Záverečné hodnotenie: písomná práca na
určenú tému, ktorá musí byť odovzdaná v predpísanej forme; Študent môže mať maximálne 2
akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú lepší prehľad o materiálnej kultúre doby bronzovej na Slovensku a v okolitých
krajinách. V samostatnej písomnej práci sa naučia riešiť aktuálne čiastkové problémy/témy
relevantné pre dobu bronzovú na Slovensku a v okolitých krajinách.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do semináru a výber/prerozdelenie tém pre referáty a samostatnú písomnú prácu.
2. Prezentácia prípadových štúdií k dobe bronzovej na Slovensku a v okolitých krajinách (3
prednášky/3 samostatné hodiny, pozostávajúce z referátov, ktoré prednášajúci prezentoval na
vedeckých konferenciách v posledných rokoch).
3. Referáty študentov a diskusia k nim. Priebežné konzultácie k zadaným témam.

Odporúčaná literatúra:
Pre každú tému osobitné zadanie literatúry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Študentom sa odporúča konzultovať zadané témy s vyučujúcim v priebehu semestra (mailom,
osobne, počas vyučovacích hodín).
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

A B C D E FX

26,87 28,36 20,9 8,96 7,46 7,46

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-123/15

Názov predmetu:
Seminár z doby halštatskej a laténskej

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 50/50. Pracovné úlohy: čiastkové pracovné
úlohy, prezentácia (poster alebo Powerpoint) a vypracovanie písomnej seminárnej práce v rozsahu
cca 5 normostrán. Za odovzdané výstupy musí študent získaťminimálne 60% z celkového počtu
bodov. Študent môže mať 2 ospravedlnené absencie na výučbe, musí absolvovať všetky stanovené
pracovné úlohy. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa na konkrétnych príkladoch naučia uplatniť základné postupy vedeckého spracovania
súboru nálezov. Nadobudnú zručnosti potrebné pre vedeckú komunikáciu formou posteru alebo
premietanej obrazovej prezentácie. Prehĺbia svoje znalosti o problematike staršej a mladšej doby
železnej v strednom Podunajsku.

Stručná osnova predmetu:
1. Poznávanie materiálnej kultúry staršej a mladšej doby železnej – štúdium trojrozmerného
materiálu (identifikácia, deskripcia).
2. Prehľad o dejinách a súčasnom stave bádania o dobe železnej na Slovensku a v priľahlých
oblastiach.
3. Základné postupy spracovania a vyhodnotenia nálezových súborov.
4. Posterová alebo premietaná obrazová prezentácia výsledkov bádania.
5. Písomná seminárna práca na vybranú aktuálnu tému z doby železnej.

Odporúčaná literatúra:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN
976-80-89132-45-4.
MEŠKO, Dušan et al. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004. ISBN 80-8063-150-6.
SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního
zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.
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ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-40-7.
K jednotlivým témam bude osobitne zadaný podrobný zoznam literatúry.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

14,29 32,86 35,71 1,43 12,86 2,86

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-015/00

Názov predmetu:
Seminár z doby rímskej

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: čiastkové úlohy; Záverečné hodnotenie: odborný článok; váha hodnotenia
predmetu (priebežné/ záverečné): 40/60. Počas dištančnej formy výučby bude predmet realizovaný
prostredníctvom MS Teams. Poslucháči môžu mať maximálne 2 absencie. Priebežné úlohy a
záverečné zadanie musia byť odovzdané v stanovených termínoch. Porušenie akademickej etiky
má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči v nadväznosti na prednáškový cyklus Slovensko v dobe rímskej po absolvovaní kurzu
majú detailnejšie vedomosti o vybraných druhoch materiálnej kultúry. Vedia prostredníctvom
nadobudnutých praktických zručností získaných spracovaním špecifického súboru materiálu z doby
rímskej pripraviť podklady k odbornému textu. Vedia pracovať s odbornou literatúrou doby rímskej
a prezentovať vlastné výstupy.

Stručná osnova predmetu:
1. anotácia, recenzia vybraných článkov
2. prezentácia vybraných tém
3. Numizmatika
4. Spony
5. Keramika
6. Sklo
7. Príprava a prezentácia odborného článku do tlače (spracovanie štyroch vybraných artefaktov,
dokumentácia, grafická, fotografická, analýza a interpretácia)

Odporúčaná literatúra:
DOBIÁŠ, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha:
Československá akademie věd - ČSAV, 1964.
DROBERJAR, Eduard. Spony z doby římské. Studijní materiály [online dokument]. Olomouc,
2014. [cit. 2021-10-09]. Dostupné na: https://www.academia.edu/34371327/Spony_z_doby_
%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9_skripta_Olomouc_2014
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DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánske archeologie v Čechách a na Moravě.
Libri: Praha, 2002. ISBN 80-7277-106-X
KMEŤOVÁ, Petra (ed.). Stopy Rimanov na Slovensku. Monumentorum Tutela. Ochrana
pamiatok č. 31. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2020.
ISBN 978-80-89175-90-1 (číslo venované dobe rímskej)
KOLNÍK, Titus. Doba rímska a doba sťahovania národov. Slovenská Archeológia, 1980, 197–
203. ISSN – 1335-0102.
KOLNÍK, Titus. Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Bratislava: Veda:.
KOLNÍK, Titus. Prehľad a stav bádania o dobe rímskej a sťahovaní národov. Slovenská
archeológia XIX-2, 1971, 499 – 540. ISSN – 1335-0102.
KUZMOVÁ, Klára a Roth, Peter. Terra sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a
pohrebísk. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988.
Kuzmová, Klára: Terra sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei).
Nitra, 1997. ISBN 80-88709-32-6
SALAČ, Vladimír et al. (eds). Archeologie pravěkých Čech. Doba římska a stěhovaní národů.
Svazek 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-86124-81-0
VARSIK, Vladimír. Slovensko na hraniciach Rímskej ríše. Kvádske sídlisko – vnútorná štruktúra
a chronologický vývoj. Vysokoškolský učebný text. Trnava: Trnavská univerzita, 2011. ISBN
978-80-86124-81-0 [cit. 2021-10-09]. Dostupné na: https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/
f000215.pdf
TACITUS, Publius Cornelius. Agricola, Anály, Germánia, Histórie. (slovenský preklad)
Bratislava: Tatran, 1980.
Pozn. Ďalšia odporúčaná literatúra bude priebežne doplnená v priebehu prednáškového cyklu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 236

A B C D E FX

19,92 37,29 22,46 11,44 2,97 5,93

Vyučujúci: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-111/15

Názov predmetu:
Seminár z eneolitu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: ústna prezentácia,
minimálne dve čiastkové úlohy a písomná seminárna práca; váha hodnotenia predmetu (priebežné/
záverečné): 100/0. Študent môže mať maximálne 2 absencie bez udania dôvodu a jednu absenciu
s ospravedlnením (bezodkladne osobne alebo e-mailom). Musí absolvovať všetky stanovené
pracovné úlohy. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Kurz je zameraný na poznávanie materiálnej kultúry eneolitu, aktuálne otázky bádania o danej
problematike, na prácu s primárnymi prameňmi a odbornou archeologickou literatúrou. Študent má
po absolvovaní kurzu schopnosť aktívne identifikovať a analyzovať nálezy z 4. a 3. tisícročia BC
v oblasti strednej Európy.

Stručná osnova predmetu:
1. Osvojenie si základnej terminológie eneolitu – materiálna kultúra, kultová sféra, relatívna a
absolútna chronológia.
2. Podrobné štúdium a analýza konkrétnych lokalít a nálezov z obdobia stredoeurópskeho eneolitu.
3. Písomná anotácia vybranej štúdie publikovanej v cudzom jazyku.
4. Ústna prezentácia – referát na vybranú čiastkovú tému (anotácia štúdie, prehľadové spracovanie
vybranej čiastkovej témy).
5. Najnovšie výskumy a objavy.
6. Vypracovanie podrobného písomného projektu na vybranú tému.

Odporúčaná literatúra:
K jednotlivým úlohám odporúčané informačné zdroje budú dodané aktuálne počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

27,38 17,86 23,81 3,57 2,38 25,0

Vyučujúci: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-106/15

Názov predmetu:
Seminár z neolitu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: ústna prezentácia
na vybranú tému, minimálne dve ďalšie čiastkové úlohy a písomná seminárna práca; študent
môže mať maximálne 2 absencie (bez uvedenia dôvodu) a 1 absenciu neodkladne ospravedlnenú
ústne alebo e-mailom. Musí absolvovať všetky stanovené pracovné úlohy. Za odovzdanú prácu
musí študent získaťminimálne 60% z celkového počtu bodov. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Kurz je zameraný na poznávanie materiálnej kultúry neolitu, aktuálne otázky bádania o danej
problematike, na prácu s primárnymi prameňmi a odbornou archeologickou literatúrou. Po
absolvovaní kurzu vie študent aktívne analyzovať nálezový kontext z 6. a 5. tisícročia BC z oblasti
strednej Európy.

Stručná osnova predmetu:
1. Osvojenie si základnej terminológie neolitu – materiálna kultúra, kultová sféra, relatívna a
absolútna chronológia.
2. Podrobné štúdium a analýza konkrétnych lokalít a nálezov z obdobia stredoeurópskeho neolitu
3. Najnovšie výskumy a objavy.
4. Strediská experimentálnej archeológie s tematikou mladšej doby kamennej.
5. Ústna prezentácia – referát na vybranú čiastkovú tému (anotácia štúdie, prehľadové spracovanie.
vybranej čiastkovej témy).
6. Rekonštrukcia života na neolitickom sídlisku a charakteristika pohrebného rítu.
7. Technológia výroby a úpravy neolitickej keramiky a nástrojov.
8. Písomná anotácia vybranej štúdie.
9. Vypracovanie podrobného písomného projektu s prezentáciou na vybranú tému.

Odporúčaná literatúra:
K jednotlivým úlohám odporúčané informačné zdroje budú dodané aktuálne počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

32,1 18,52 12,35 2,47 1,23 33,33

Vyučujúci: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-022/00

Názov predmetu:
Seminár zo slovanskej archeológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: referát a
seminárna práca. Študent môže mať maximálne 2 absencie, musí absolvovať všetky stanovené
pracovné úlohy. Za odovzdanú seminárnu prácu musí študent získaťminimálne 60% z celkového
počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0
- 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu bude poslucháč schopný samostatne pracovať s odbornou
literatúrou, kriticky pristupovať k publikovaným prameňom a v písomnej podobe zhodnotiť
vybranú kategóriu nálezov z oblasti včasnostredovekej materiálnej kultúry. Práca počas semestra,
ktorej výsledkom je seminárna práca je prípravou na neskoršie publikovanie kratších analytických
štúdií.

Stručná osnova predmetu:
Na základe pridelenej témy poslucháči samostatne vypracujú odborný referát, v ktorom v podobe
počítačovej prezentácie v priebehu semestra podajú predbežné výsledky z jej spracovania. Na záver
semestra odovzdajú túto tému spracovanú v podobe seminárnej práce.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, Dušan 1998: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Druhé doplnené
vydanie. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3
ŠANDEROVÁ, Jadwiga, MILTOVÁ, Alena: Jak číst a psát odborný text ve společenských
vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3
Poznámka: jednotlivé tituly odporúčanej literatúry budú poskytnuté počas seminárov a
konzultácií.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 298

A B C D E FX

21,48 9,73 14,77 15,77 11,07 27,18

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-023/22

Názov predmetu:
Seminár zo stredovekej archeológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: referát a
seminárna práca. Za odovzdanú seminárnu prácu musí študent získaťminimálne 60% z celkového
počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX
0 - 59 %. Študent môže mať maximálne 2 absencie, musí absolvovať všetky stanovené pracovné
úlohy. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu bude poslucháč schopný samostatne pracovať s odbornou
literatúrou, kriticky pristupovať k publikovaným prameňom, zhodnotiť vybranú kategóriu nálezov z
oblasti včasnostredovekej materiálnej kultúry a verejne komunikovať o spracúvanej téme. Odborný
referát spojený s diskusiou je prípravou na neskoršie vystúpenia na vedeckých podujatiach.

Stručná osnova predmetu:
Na základe pridelenej témy poslucháči samostatne vypracujú odborný referát, v ktorom v
podobe počítačovej prezentácie v priebehu semestra podajú výsledky z jej spracovania. Súčasťou
prednesenia referátu je aj verejná diskusia k sledovanej téme.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, Dušan 1998: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Druhé doplnené
vydanie. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga, MILTOVÁ, Alena: Jak číst a psát odborný text ve společenských
vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.
K jednotlivým úlohám budú odporúčané tituly dodané na začiatku výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., doc. Maxim Mordovin, Ph.D.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-011/00

Názov predmetu:
Slovensko v dobe rímskej

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: čiastkové úlohy; záverečné hodnotenie: písomný test; váha
hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 20/80. Poslucháči majú povolené maximálne 2
absencie. V prípade dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou
prostredníctvom MS Teams.
A: 100 - 92
B: 91 - 84
C: 83 - 76
D: 75 - 68
E: 67 - 60
FX: 59 - 0.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu má študent poznatky o archeologických prameňoch doby rímskej na
Slovensku. Poslucháči vedia charakterizovať počiatky a vývoj doby rímskej, sídelné stratégie,
pohrebný rítus a materiálnu kultúru v predmetnom období na území Slovenska. Disponujú
základným prehľadom o etnicko-kultúrnom vývoji Slovenska v dobe rímskej.

Stručná osnova predmetu:
1. Osídlenie Slovenska v období okolo prelomu letopočtov (Kelti, Dákovia, Germáni)
2. Severné oblasti Slovenska vdobe rímskej.
3. Pôvod Germánov, jastorfská kultúra.
4. Prenikanie prvých Germánov do oblasti severne od Dunaja.
5. Chronológia doby rímskej.
6. Sídliská a pohrebiská doby rímskej.
7. Barbarská materiálna kultúra (keramika, zbrane, šperk).
8. Rímsko-barbarské vzťahy, rímske importy (všeobecne).
9. Rozšírenie jednotlivých druhov rímskych výrobkov na našom území (bronzové, sklenené,
keramické nádoby).



Strana: 115

10. Stavebná činnosť Rimanov na našom území.

Odporúčaná literatúra:
DOBIÁŠ, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha:
Československá akademie věd - ČSAV, 1964.
DROBERJAR, Eduard. Spony z doby římské. Studijní materiály [online dokument]. Olomouc,
2014. [cit. 2021-10-09]. Dostupné na: https://www.academia.edu/34371327/Spony_z_doby_
%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9_skripta_Olomouc_2014
HRNČIARIK, Erik. Römisches Kulturgut in der Slowakei. Herstellung, Funktion und Export
römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. UPA, Bonn: Habelt, 2013.
ISBN 978-3-7749-3668-3
KOLNÍK, Titus. Doba rímska a doba sťahovania národov. Slovenská Archeológia, 1980, 197–
203. ISSN – 1335-0102.
SALAČ, Vladimír et al. (eds). Archeologie pravěkých Čech. Doba římska a stěhovaní národů.
Svazek 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-86124-81-0
VARSIK, Vladimír. Slovensko na hraniciach Rímskej ríše. Kvádske sídlisko – vnútorná štruktúra
a chronologický vývoj. Vysokoškolský učebný text. Trnava: Trnavská univerzita, 2011. ISBN
978-80-86124-81-0 [cit. 2021-10-09]. Dostupné na: https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/
f000215.pdf
Ďalšia odporúčaná literatúra bude priebežne doplnená v priebehu prednáškového cyklu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 267

A B C D E FX

11,24 21,72 28,09 16,48 14,23 8,24

Vyučujúci: Mgr. Katarína Hladíková, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-020/00

Názov predmetu:
Stredoveká a postmedieválna archeológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test. Testové
otázky budú zacielené na informácie z prednášok a zo samostatného štúdia literatúry. V prípade
dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou prostredníctvom MS
Teams. Študent môže mať maximálne 2 absencie, v každom písomnom teste musí získať minimálne
60% z celkového počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E
60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu disponujú poslucháči poznatkami o vybraných aspektoch života
človeka v období stredoveku a včasného novoveku na území Slovenska, ale čiastočne aj strednej
Európy. Oboznámení sú o základných kategóriách prameňov na poli bádania archeológie a taktiež,
blízkych vedných disciplín.

Stručná osnova predmetu:
1. Definovanie pojmov, periodizácia, dejiny bádania.
2. Krajina v premenách času.
3. Sídla, ich vývoj a klasifikácia I (hradiská, hrady, hrádky, pevnosti).
4. Sídla, ich vývoj a klasifikácia II (mestá, dediny).
5. Sakrálna architektúra a pohrebný rítus.
6. Premeny života človeka od stredoveku po novovek.
7. Keramika (typológia, výroba, funkcia).
8. Baníctvo (pramene, prejavy v krajine).
9. Mincovníctvo (pramene, výroba, falšovanie).
10. Sklárstvo, železiarstvo, kováčstvo, uhliarstvo.
11. Zbrane a výzbroj.

Odporúčaná literatúra:
DURDÍK, Tomáš, BOLINA, Pavel. Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha: Argo,
2001. ISBN 80-7203-349-2.
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HABOVŠTIAK, Alojz. Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1985.
PLAČEK, Miroslav, BÓNA, Martin. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart,
2007. ISBN 978-80-8085-287-0.
PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury I/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
PLEINER, Radomír. Staré evropské kovářství. Praha: Nakladatelství Československé akademie
věd, 1962.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 205

A B C D E FX

41,95 29,27 20,49 5,85 1,95 0,49

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., doc. Maxim Mordovin,
Ph.D.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-024/00

Názov predmetu:
Stredoveká archeológia všedného dňa

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test. Testové
otázky budú zacielené na informácie z prednášok a zo samostatného štúdia literatúry. V prípade
dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou prostredníctvom MS
Teams. Študent môže mať maximálne 2 absencie, v každom písomnom teste musí získať minimálne
60% z celkového počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E
60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu disponujú poslucháči základnými poznatkami o stredovekej
každodennosti, ktorú spoznávame na základe archeologických, ale aj historických a
ikonografických prameňov. Poslucháči majú tiež znalosti o mentalite a materiálnej kultúre
stredovekého človeka.

Stručná osnova predmetu:
1. Praktická a symbolická funkcia artefaktov.
2. Kovové artefakty.
3. Keramika.
4. Predmety z iných surovín.
5. Úvod do historiografie.
6. Priestor, čas a krajina.
7. Doprava a cestovanie v stredoveku.
8. Obchod v stredoveku.
9. Dni všedné a sviatočné.

Odporúčaná literatúra:
ČAPEK, Ladislav et al. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0811-5.
MAZÁČOVÁ, Petra. Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu: příspěvek k hmotné
kultuře českého středověku. Praha: Unicornis, 2012. ISBN 978-80-86562-13-1.
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PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury I/1. Kultura každodenního života od pravěku do 15.
století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury I/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
SLIVKA, Michal. Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Martin: Matica slovenská, 2013.
ISBN 978-80-8128-093-1.
SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých
Čechách. Praha: Mladá fronta, 1992.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 194

A B C D E FX

44,33 26,29 18,04 8,25 1,03 2,06

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-144/16

Názov predmetu:
Teória a metóda v archeológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 50/50.
a) počas výučbovej časti (priebežne): aktívna účasť na prednáškach, štúdium odporúčanej literatúry
a zapájanie sa do diskusií (20 bodov). esej na vybranú tému v rozsahu 4-6 normostrán (30 bodov).
b) v skúškovom období: písomný test (50 bodov).
Podmienkou pripustenia k písomnému testu je odovzdanie eseje.
Klasifikačná stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX
0 - 59 %.
Povolené sú maximálne 2 akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti a študentky získajú základné vedomosti z filozofie a metodológie
vedy. Lepšie pochopia vývoj archeologického poznania a porozumejú základným vedeckým
koncepciám teoretickej archeológie. Študenti a študentky sa naučia analyticky vyhodnocovať
archeologické dáta, kriticky k nim pristupovať a lepšie ich interpretovať.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do kurzu a vysvetlenie základných pojmov
2. Úvod do procesuálnej archeológie
3. Úvod do post-procesuálnej archeológie
4. Úvod do environmentálnej archeológie a archeológie sídelných areálov
5. Archeológia ako veda - základné vedecké postupy
6. Archeológia ako veda - demarkačné kritériá a rozdiel medzi vedou a pavedou
7. Archeológia a konceptuálne systémy
8. Archeologická klasifikácia
9. Metódy usudzovania v archeológii
10. Argumentačné formy
11. Interpretácia a kritika
12. Naratívne podanie - prečo na príbehu záleži?
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Odporúčaná literatúra:
BIELIK, L.: Metodologické aspekty vedy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
2019. ISBN: 978-8022347884
DARK, K. R.: Theoretical archaeology. London: Duckworth, 1995. ISBN: 978-0801482526
NEUSTUPNÝ, E.: Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN: 978-8073800758
HODDER, I.: Reading the past. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 (1st), 2004 (3rd).
ISBN: 978-0521528849

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 48

A B C D E FX

37,5 20,83 14,58 10,42 10,42 6,25

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-009/00

Názov predmetu:
Úvod do archeológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 30/70.
a) počas výučbovej časti (priebežne): aktívna účasť na prednáškach, štúdium odporúčanej literatúry
a zapájanie sa do diskusií (30 bodov);
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov).
Klasifikačná stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX
0 - 59 %. Povolené sú maximálne 2 akceptovateľné absencie. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získajú poznatky o základných problémoch a koncepciách
archeologického bádania. Ide o typický úvodný kurz, ktorý má študentov archeológie pripraviť na
užšie koncipované tematické kurzy v študijnom programe archeológia. Vzhľadom na všeobecný,
až interdisciplinárny charakter tohto kurzu, je tento vhodný aj pre poslucháčov a poslucháčky iných
študijných programov.

Stručná osnova predmetu:
1. Načo nám je dobrá archeológia? Úvodná diskusia a vymedzenie základných pojmov.
2. Miesto archeológie v systéme vied. Príbuzné a pomocné disciplíny.
3. Ciele archeológie.
4. Čas a priestor v archeológii I.
5. Čas a priestor v archeológii II.
6. Archeologické pramene I.
7. Úvod do metodológie archeológie (v anglickom jazyku).
8. Úvod do archeologickej interpretácie (v anglickom jazyku).
9. Archeologické pramene II.
10. Úvod do experimentálnej archeológie.
11. Ochrana archeologického dedičstva a vzdelávanie verejnosti.
12. Budúcnosť archeológie.

Odporúčaná literatúra:
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KREKOVIČ, E. Črepy a ľudia, alebo všedná archeológia. Bratislava: Mladé Letá, 1991. ISBN:
978-8006004086
RENFREW, C. a BAHN, P.: Archaeology, Theories, Methods, and Practice. Thames and Hudson,
1996-2020 (ktorákoľvek edícia). ISBN: 978-0500843208
KUNA, M.: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický
ústav AV ČR, 2007. ISBN: 978-8086124759
KVĚTINA, P.: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Praha: Pavel Mervart, 2015. ISBN:
978-8074651731

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
Časť prednášok bude odkomunikovaná v anglickom jazyku.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 443

A B C D E FX

23,48 25,96 22,12 14,22 9,03 5,19

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD., prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-116/15

Názov predmetu:
Úvod do prírodných vied v archeológii 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/ záverečné): 25/75. Priebežné hodnotenie: čítanie, písomné
cvičenia a aktivita počas prednášok; záverečné hodnotenie: písomný test. Počas dištančnej výučby
budú testy realizované prostredníctvom MS Teams, testové otázky budú zacielené na informácie
z prednášok a zo štúdia literatúry. Stupnica hodnotenia: A: 100% - 92% B: 91% - 84% C: 83% -
76% D: 75% - 68% E: 67% - 60% FX: 59% - 0%.
Študent môže mať maximálne 2 absencie (bez uvedenia dôvodu) a 1 absenciu neodkladne
ospravedlnenú ústne alebo e-mailom v súlade s ods. 9 a 10, čl. 4 Vnútorného predpisu č. 5/2020
(Študijný poriadok UK v Bratislave, Filozofickej fakulty). Porušenie akademickej etiky vrátane
plagiátorstva má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Kurz je úvodom do prírodovedných metód v archeológii. Po absolvovaní tohto predmetu
budú mať študenti základné vedomosti o interdisciplinárnej oblasti archeologických vied a
pochopia ich význam pre interpretáciu archeologického materiálu. Študenti získajú vedomosti
o predmete a súčasných analytických metódach používaných v klasických subdisciplínach, ako
je archeobotanika, zooarcheológia, geoarcheológia a absolútne datovanie, ako aj v nových
disciplínach, ako je biomolekulárna archeológia. Po absolvovaní kurzu budú študenti rozumieť
tomu, ako prírodovedné metódy prispievajú k otázkam tradičnejšej, kultúrnohistorickej archeológie
a humanitných vied. Okrem toho absolvovanie tohto kurzu povedie k tomu, že študenti budú poznať
význam interdisciplinárneho výskumu v dnešnej archeológii a vo vede všeobecne.

Stručná osnova predmetu:
1. Systematika disciplín archaeological science, 2. Metódy a materiály, 3. Prospekcia -
vyhľadávanie lokalít, 4. Geoarcheológia, 5. Chronometrické datovanie, 6. Rastlinný materiál, 7.
Živočíšne pozostatky, 8. Biomolekuly, 9. Artefakty - litina, keramika a kovy.

Odporúčaná literatúra:
Richards, M.P. and Britton, K. 2020. Archaeological Science: An Introduction. Cambridge
University Press, Cambridge. ISBN 9780521195225.
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López Varela, S.L. 2018. Encyclopedia of Archaeological Sciences. Wiley Online Library. ISBN
9781119188230.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 78

A B C D E FX

57,69 7,69 14,1 10,26 5,13 5,13

Vyučujúci: M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.02.2023

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-021/00

Názov predmetu:
Úvod do včasno a vrcholnostredovekej archeológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test. Testové
otázky budú zacielené na informácie z prednášok a zo samostatného štúdia literatúry. V prípade
dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou prostredníctvom MS
Teams. Študent môže mať maximálne 2 absencie, v každom písomnom teste musí získať minimálne
60% z celkového počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E
60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu sú poslucháči oboznámení s vývojom vedného odboru od jeho
počiatkov až po súčasnosť. V základných rysoch sa oboznámia s osobitosťami periodizácie obdobia
stredoveku na území Slovenska, Čiech, Moravy, Rakúska a Maďarska.

Stručná osnova predmetu:
1. Chronologické vymedzenie, definícia pojmov, pramene.
2. Obdobie sťahovania národov.
3. Včasnoslovanské obdobie.
4. Obdobie avarského kaganátu.
5. Veľkomoravské obdobie.
6. Poveľkomoravské obdobie.
7. Vrcholný stredovek.
8. Neskorý stredovek.

Odporúčaná literatúra:
BIALEKOVÁ, Darina. Slovanské obdobie. Slovenská archeológia, 1980, roč. 28, č. 1, s.
213-228. ISSN 1335-0102.
ČAPLOVIČ, Dušan. 1998: Poznámky k chronológii stredoveku na Slovensku. Studia
Archaeologica Slovaca Mediaevalia. 1998, 1, s. 159-176. ISSN:80-88880-27-0
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HRUBEC, Igor. Poveľkomoravské obdobie a stredovek. Návrh chronológie praveku a včasnej
doby dejinnej na Slovensku. Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 229-237. ISSN
1335-0102.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: Libri, 2009.
ISBN: 978-80-7277-407-4
ZÁBOJNÍK, Jozef 2010: Problematika včasného stredoveku na Slovensku. Historický časopis.
2010, roč. 58, č. 2, s. 213-231. ISSN 0018-2575.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 211

A B C D E FX

29,38 35,55 21,33 8,53 1,42 3,79

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD., doc. Maxim Mordovin, Ph.D.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-019/00

Názov predmetu:
Veľká Morava

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 0/100. Záverečné hodnotenie: test. Testové
otázky budú zacielené na informácie z prednášok a zo samostatného štúdia literatúry. V prípade
dištančnej formy výučby bude test nahradený ústnou skúškou realizovanou prostredníctvom MS
Teams. Študent môže mať maximálne 2 absencie, v každom písomnom teste musí získať minimálne
60% z celkového počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E
60 - 67 %; FX 0 - 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov
v príslušnej položke hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní tohto predmetu majú poslucháči prehľad o veľkomoravskom a poveľkomoravskom
vývoji územia Slovenska a stredného Podunajska (obdobie 9. a 10. storočia). Disponujú poznatkami
o charaktere veľkomoravskej kultúry, kultúrnom prejave slovanských a staromaďarských komunít
usídlených na zmienenom území v sledovanom období. Súčasťou učiva sú aj mocenské centrá
známe z územia južnej a strednej Moravy a dolného Rakúska. Odborný výklad vychádza síce
sčasti aj z písomných prameňov, ťažisko však spočíva na interpretácii archeologických nálezov –
materiálnej kultúre. Absolvovanie tohto predmetu dáva predpoklady na úspešné riešenie problémov
spojených s výskumom starších dejín stredného Podunajska.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomné pramene k dejinám Veľkej Moravy.
2. Historické udalosti a stredné Podunajsko v 9. a 10. storočí.
3. Materiálna kultúra veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia.
4. Opevnené sídliská (dvorce, hradiská, hradské mestá).
5. Štruktúra osídlenia Slovenska vo veľkomoravskom období.
6. Sakrálna architektúra a miesta uctievania pohanského kultu.
7. Pohrebný rítus veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia.
8. Agrárne osady a rurálne prostredie.
9. Starí Maďari a stredné Podunajsko v poveľkomoravskom období.

Odporúčaná literatúra:
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HANULIAK, Milan. Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území
Slovenska. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2004. ISBN 80-88709-72-5.
KÖNIG, Tomáš. Stredné Podunajsko vo včasnom stredoveku. Bratislava: Hlbiny, 2022. ISBN
978-80-89743-51-3.
KOUŘIL, Pavel et al. Velká Morava a počátky křesťanství. Brno: Archeologický ústav AV ČR
2014. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2014. ISBN 978-80-86023-53-3.
MACHÁČEK, Jiří, UNGERMAN, Šimon, zost. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa.
Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. ISBN
978-3-7749-3730-7.
TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871.
Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN: 80-7106-482-3.
Poznámka: podrobný súpis titulov odporúčanej literatúry bude odovzdaný počas prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 320

A B C D E FX

18,44 14,06 22,81 18,75 14,69 11,25

Vyučujúci: Mgr. Tomáš König, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-037/00

Názov predmetu:
Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: referát a
seminárna práca. Študent môže mať maximálne 2 absencie, musí absolvovať všetky stanovené
pracovné úlohy. Za odovzdanú seminárnu prácu musí študent získaťminimálne 60% z celkového
počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0
- 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie si teoretických vedomostí v zvolenej téme a práce s odbornou literatúrou.

Stručná osnova predmetu:
1. Zvolenie témy podľa odbornej orientácie alebo regionálneho záujmu.
2. Vypracovanie písomnej seminárnej práce.
3. Ústne prednesenie vypracovanej témy.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, Dušan 1998: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Druhé doplnené
vydanie. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga, MILTOVÁ, Alena: Jak číst a psát odborný text ve společenských
vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.
K jednotlivým úlohám budú odporúčané tituly dodané na začiatku výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 89

A B C D E FX

60,67 20,22 7,87 6,74 1,12 3,37

Vyučujúci: Mgr. Jakub Hájnik
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Dátum poslednej zmeny: 14.09.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-036/00

Názov predmetu:
Výberový seminár z praveku a doby rímskej

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné): 100/0. Priebežné hodnotenie: referát a
seminárna práca. Študent môže mať maximálne 2 absencie, musí absolvovať všetky stanovené
pracovné úlohy. Za odovzdanú seminárnu prácu musí študent získaťminimálne 60% z celkového
počtu bodov. Stupnica: A 92 - 100 %; B 84 - 91 %; C 76 - 83 %; D 68 - 75 %; E 60 - 67 %; FX 0
- 59 %. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie si teoretických vedomostí v zvolenej téme a práce s odbornou literatúrou.

Stručná osnova predmetu:
1. Zvolenie témy podľa záujmu a zamerania bakalárskeho štúdia.
2. Vypracovanie písomnej seminárnej práce.
3. Ústne prednesenie vypracovanej témy pred kolegami.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, Dušan 1998: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Druhé doplnené
vydanie. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga, MILTOVÁ, Alena: Jak číst a psát odborný text ve společenských
vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.
K jednotlivým úlohám budú odporúčané tituly dodané na začiatku výučby.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 106

A B C D E FX

58,49 18,87 11,32 2,83 4,72 3,77

Vyučujúci: M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD., Dominik Lane, M.A.
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Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KArch/A-boAE-100/15

Názov predmetu:
Významné archeologické objavy Slovenska a Európy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je účasť na prednáškach a úspešné absolvovanie skúšky.
Počas dištančnej formy výučby bude predmet realizovaný prostredníctvom MS Teams.
Študent má právo na 2 absencie. Zároveň je povinný požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie svojej
neúčasti na vzdelávacej činnosti a to v súlade s ods. 9 a 10, čl. 4 Vnútorného predpisu č. 5/2020
(Študijný poriadok UK v Bratislave, Filozofickej fakulty).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha hodnotenia predmetu: 0/100.Záverečné
hodnotenie: test (váha - 100%) - na konci semestra; Počas dištančnej výučby budú testy
realizované prostredníctvom MS Teams, testové otázky budú zacielené na informácie z prednášok
a zo štúdia literatúry.Stupnica hodnotenia:A: 100% - 92%B: 91% - 84%C: 83% - 76%D: 75% -
68%E: 67% - 60%FX: 59% - 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu majú poslucháči/ky prehľad o výbere významných archeologických
objavov vypovedajúcich o dejinách ľudskej spoločnosti. Vedia na vybraných príkladoch
spektakulárnych a významných slovenských, európskych, ale aj ázijských archeologických
objavov popísať základné kultúrne a chronologické charakteristiky jednotlivých vybraných ér a
disponujú poznatkami o slovenskom archeologickom výskume v zahraničí. Súčasťou prednášok je
prezentácia vybraných tém z najnovšieho svetového archeologického bádania, o ktorom tak majú
absoventky a absolventi kurzu relevantné poznatky. Po absolvovaní tohto kurzu študenti a študentky
chápu dôležitosť archeologizovanej minulosti pre výskum dejinných a kultúrnych súvislostí.

Stručná osnova predmetu:
1. Mamuty, hudba, venuše a obrazy: Švábska jura, Dolní Věstonice, Lascaux
2. Svätyne a potravinová revolúcia: Göbekli, Čayönü, Čatal
3. Chlieb náš každodenný: Bylany, Vedrovice, Štúrovo
4. Megastavby v Európe: henges a rondely
5. Bývanie na vode? Alpské palafity!
6. Prvé urbánne centrá v strednej Európe: Vráble
7. Bohovia a hrdinovia v zlatom lesku bronzu
8. Slaná príchuť moci: aristokracia v Halštate a mediteránny svet



Strana: 135

9. Biele rúcho, zlatý kosák: druidi v historických svedectvách a archeologických nálezoch
10. Hranica dvoch svetov: Limes Romanus
11. Stabilné izotopy, gauč a oriešky: hrobka z Popradu-Matejoviec a sťahovanie národov na
Slovensku
12. Oheň a šípy: Mikulčice, Pobedim, Nitra a zánik Veľkej Moravy
13. Duchovný svet stredovekého človeka
14. Hrad: symbol moci

Odporúčaná literatúra:
BÁTORA, Jozef. Das Gräberfeld von Jelšovce. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im
nordwestlichen Karpatenbecken. I. Kiel: Oetker-Voges, 2000. ISBN 3-9804322-9-7.
BÁTORA, Jozef. Das Gräberfeld von Jelšovce. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im
nordwestlichen Karpatenbecken. II. Kiel: Oetker-Voges, 2000. 3-9804322-9-7.
FOKKENS, Harry a Anthony HARDING. The Oxford handbook of the European Bronze Age.
Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-957286-1.
FURMÁNEK, Václav, VELIAČIK, Ladislav a Jozef VLADÁR. Slovensko v dobe bronzovej.
Bratislava: Veda, 1991.
HÄNSEL, Alix a Bernhard HÄNSEL. Gaben an die Götter! Schätze der Bronzezeit. Katalog
zur Ausstellung. Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin, Berlin: Seminar für Ur- und
Frühgeschichte der Freien Universität, 1997. ISBN 3-88609-201-1.
KERN, Anton et al. Kingdom of Salt. 7000 years Hallstatt. Vienna: Natural History Museum,
2009. ISBN 978-3-902421-40-1.
NODL, Martin. Zbožnost středověku. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-260-8.
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana a Drahoslav HULÍNEK. Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej
význam pre vývoj stredného Podunajska. Bratislava: SAHI, 2008. ISBN 978-80-970077-7-5.
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana a Juraj ŠEDIVÝ. Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc - na
križovatke kultúr od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Bratislava: Slovart, 2012. ISBN
978-80-556-0330-8.
TURK, Peter. Images of Life and Myth. Ljubljana: Narodni muzej, 2005. ISBN 961-6169-33-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 89

A B C D E FX

19,1 29,21 12,36 13,48 16,85 8,99

Vyučujúci: Mgr. Martin Bača, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výukového obdobia semestra: dva testy (jeden v prvej polovici semestra, druhý v
predposlednom týždni výukovej časti semestra). Testy budú z prebranej látky počas semestra. Za
oba testy môže študent získať maximálne 100 bodov, minimum pre úspešné absolvovanie predmetu
je 60 bodov.
A: 100% - 92%;
B: 91% - 84%;
C: 83% - 76%;
D: 75% - 68%;
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti o základných filozofických problémoch,
konceptuálnych rámcoch a argumentačných stratégiách používaných v hlavných filozofických
disciplínach (etika, metafyzika, epistemológia). Pozná hlavné dejinno-filozofické smery a
koncepcie od staroveku po 20. storočie a má o nich základné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia v systéme kultúrnych aktivít.
2. Historické premeny filozofie a paradigmy európskeho filozofického myslenia.
3. Povaha a metódy filozofického myslenia, filozofická argumentácia.
4. Filozofické disciplíny a smery.
5. Pojmový aparát filozofie ako konceptuálna báza sociálnych a humanitných vied.
6. Vybrané kľúčové problémy etiky.
7. Vybrané teórie zdôvodnenia morálnych noriem
8. Vybrané kľúčové témy filozofickej antropológie.
9. Vybrané kľúčové problémy metafyziky.
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10. Vybrané kľúčové problémy filozofie mysle, vzťah mysle a tela.
11. Vybrané kľúčové problémy teórie poznania.
12. Vybrané kľúčové teórie filozofie jazyka.

Odporúčaná literatúra:
LIESMANN, Konrad, ZENATY, Gerhardt. O myšlení. Olomouc: Votobia,1994. ISBN:
80-85619-94-6.
HOLLIS, Martin. Pozvání do filosofie. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN: 80-85947-61-7.
PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 9788073631925.
NAGEL, Thomas. Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava: Bradlo, 1991.
ISBN 80-7127-04-0.
Doplnková literatúra a literatúra, ktorá nie je v AK UK bude prezentovaná na začiatku a počas
semestra. V MS Teams sú dostupné prezentácie vyučujúcich a literatúra, ktorá nie je v AK UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

39,61 0,0 29,55 17,86 6,33 3,9 2,76

Vyučujúci: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD., PhDr. Ladislav Sabela, CSc., Mgr. Róbert Maco, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.


