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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-002/15

Názov predmetu:
Ekológia slovanských jazykov

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: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú dve písomné previerky (po 35 bodov) a domáca seminárna práca (30 bodov).
Študent môže mať počas semestra najviac dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí
dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 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.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči po absolvovaní predmetu vedia uvažovať o jazykovej rozmanitosti a disponujú hlbšími
poznatkami z ekológie slovanských jazykov, ako aj zručnosťami v chápaní jazykových kontaktov
v slovanskom jazykovom svete.

Stručná osnova predmetu:
1. Jazyková situácia v slovanských jazykoch v minulosti a dnes.
2. Kodifikačné procesy a prirodzený vývin slovanských jazykov.
3. Jazykový purizmus.
4. Ekolingvistické procesy v slovanských jazykoch.
5. Purizmus.
6. Slovanské jazyky v kontakte.
7. Jazykový konflikt.
8. Riešenie konfliktov.
9. Preventívna lingvistika.
10. Veľký vs. malý jazyk.
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11. Zánik jazyka.
12. Nové trendy v ekolingvistike.

Odporúčaná literatúra:
ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava 2008. ISBN
978-80-224-1026-7
DUDOK, Miroslav: Spoločenský diskurz a kontaktové jazyky. Zborník SVS 16-18, Nový Sad
2000, s. 63-70.
NELDE, P.H.: Konfliktná lingvistika. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi.
Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999, s. 13 - 22. ISBN 80-224-0603-1
DRESSLER, W. U.: Smrť jazykov. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi.
Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999, s. 22 - 42. ISBN 80-224-0603-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

25,0 68,75 6,25 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-111/15

Názov predmetu:
Chorvátska literatúra a kultúra

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po
získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na
riadne skončenie štúdia, b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných
predmetov a výberových predmetov v skladbe určenej študijným programom, c) po splnení
povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách, d) ak nie
je proti nemu vedené disciplinárne konanie. Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je
jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa
hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky
alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku
konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti sa rozhoduje hlasovaním. V súlade so znením
študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych skúšok stanovuje dekan
a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje termíny štátnych skúšok
na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku
prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri týždne pred termínom jej
konania. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín
je ten, na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol
študent na riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky
môže študent vykonať a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom
akademickom roku alebo b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich
akademických rokov v súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách. Ak sa študent nemôže
z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil, je povinný písomne
sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch pracovných dní po
termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu bránili ospravedlniť
sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo jej súčasť v určenom
termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu
štátnej skúšky je hodnotený známkou FX. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu štátnej skúšky Chorvátska literatúra a kultúra komplexne zvláda
problematiku štátnej skúšky v kontexte stanovených okruhov, disponuje širokými
vedomosťami o problematike literárnej komparatistiky, medziliterárnosti a recepcii chorvátskej
literatúry na Slovensku, ako aj slovenskej literatúry v Chorvátsku. Ovláda historickú problematiku
študovaného jazykového a kultúrneho areálu v širšom európskom kontexte. Výborne sa orientuje
v dejinách chorvátskej literatúry, pozná všetky špecifiká chorvátskej kultúry a dokáže ich tvorivo
využiť pri interpretácii a analýze literárnych diel, ako aj pri literárnokritických reflexiách aktuálnej
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literárnej tvorby.

Stručná osnova predmetu:
Skúška z literatúry má písomnú a ústnu časť.
Písomná časť pozostáva z testu s otvorenými otázkami, ako aj otázkami s výberom správnej
odpovede, a realizuje sa spravidla jeden deň pred ústnou časťou. Termíny písomnej a ústnej časti
sú vopred zverejnené na internetovej stránke katedry.
Na ústnej časti dostane študent jednu otázku. Otázky sa zadávajú písomne a anonymne formou
náhodného výberu z vytlačených otázok alebo generátora. Skúšobná komisia poskytne študentovi
primeraný čas na prípravu ústnej odpovede na zadanú otázku. Študent prezentuje pripravenú
odpoveď na otázku pred skúšobnou komisiou a odpovedá aj na doplňujúce otázky.
Po ukončení odpovede študenta prebehne rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky, ktoré sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Priebeh štátnej skúšky a
vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Počas vyhlásenia výsledkov komisia informuje študenta o
výsledkoch písomnej a ústnej štátnej skúšky a oznámi mu záverečné hodnotenie predmetu štátnej
skúšky.
1. dejiny chorvátskej literatúry a kultúry od najstarších čias po začiatok 21. storočia,
2. recepcia chorvátskej literatúry na Slovensku a slovenskej literatúry v Chorvátsku,
3. interpretácia kľúčových chorvátskych literárnych diel v kontexte európskej literatúry a kultúry,
4. aplikácia vedomosti získaných z dejín, kultúry a literatúry v praxi umeleckého prekladu

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
1. Charakteristika najstarších chorvátskych literárnych pamiatok.
2. Renesancia a humanizmus v chorvátskej literatúre.
3. Charakteristika tvorby Ivana Gundulića.
4. Charakteristika tvorby Ivana Mažuranića.
5. Realizmus v chorvátskej literatúre.
6. Chorvátska básnická moderna.
7. Charakteristika tvorby Vesny Parun a Slavka Mihalića.
8. Súčasná chorvátska poézia.
9. Charakteristika tvorby Slavenky Drakulić a Dubravky Ugrešić.
10. Recepcia chorvátskej postmodernej literatúry na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
• CHOMA, Branislav. Chorvátska literatúra. Slovník spisovateľov. Bratislava: LUFEMA, 1997.
ISBN 80-966972-1-8. Dostupné v príručnej knižnici KSF.
• ŠICEL, Miroslav. Hrvatska književnost. Zagreb: Školska knjiga, 1982. Bez ISBN.
• JANKOVIČ, Ján. Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (do roku 1938). Bratislava: Ústav
svetovej literatúry SAV, 1997. ISBN 80-88815-06-01. Dostupné v príručnej knižnici KSF.
• JANKOVIĆ, Ján. Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939 - 1948). Bratislava: Veda /
Ústav svetovej literatúry SAV, 2002. ISBN 80-224-0703-8. Dostupné v príručnej knižnici KSF.
• ŠICEL, Miroslav. Povijest hrvatske književnosti 19. stoljeća (Knjiga 2 - Realizam). Zagreb:
Naklada Ljevak, 2005. ISBN 953-178-637-2.
• BEDNÁROVÁ, Marcela. Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia (Fenomén ilyrizmu).
Bratislava: Veda, 2012. ISBN 978-80-224-1253-7. Dostupné v príručnej knižnici KSF.
• DETONI-DUJMIĆ, Dunja. Lijepi prostori (Hrvatske prozaistice od 1949. do 2010.). Zagreb:
Naklada Ljevak, 2011. ISBN 978-953-303-430-0. Dostupné v príručnej knižnici KSF.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a chorvátsky jazyk.

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2022



Strana: 6

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-110/15

Názov predmetu:
Chorvátsky jazyk a preklad

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po
získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na
riadne skončenie štúdia, b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných
predmetov a výberových predmetov v skladbe určenej študijným programom, c) po splnení
povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách, d) ak nie
je proti nemu vedené disciplinárne konanie. Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je
jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa
hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky
alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku
konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti sa rozhoduje hlasovaním. V súlade so znením
študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych skúšok stanovuje dekan
a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje termíny štátnych skúšok
na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku
prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri týždne pred termínom jej
konania. Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín
je ten, na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol
študent na riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky
môže študent vykonať a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom
akademickom roku alebo b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich
akademických rokov v súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách. Ak sa študent nemôže
z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil, je povinný písomne
sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch pracovných dní po
termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu bránili ospravedlniť
sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo jej súčasť v určenom
termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu
štátnej skúšky je hodnotený známkou FX. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu štátnej skúšky Chorvátsky jazyk a preklad komplexne zvláda
problematiku štátnej skúšky v kontexte stanovených okruhov, disponuje širokými
teoretickými vedomosťami o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda
komparáciu jazykového systému slovenčiny a chorvátčiny, dokáže adekvátne komunikovať v
oblasti všetkých jazykových štýlov (umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných) tak v
písomnej, ako aj v ústnej forme. Ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a
odborného prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, dosahuje vysoký stupeň jazykovej
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kompetencie v slovenskom aj chorvátskom jazyku, ako aj vysoký stupeň prekladateľskej a
tlmočníckej kompetencie.

Stručná osnova predmetu:
Skúška z jazyka má písomnú a ústnu časť.
Písomná časť pozostáva z testu s otvorenými otázkami, ako aj otázkami s výberom správnej
odpovede, a realizuje sa spravidla jeden deň pred ústnou časťou. V deň písomnej skúšky študent
absolvuje tiež skúšky z prekladu a tlmočenia. Termíny písomnej a ústnej časti sú vopred zverejnené
na internetovej stránke katedry.
Na ústnej časti dostane študent jednu otázku. Otázky sa zadávajú písomne a anonymne formou
náhodného výberu z vytlačených otázok alebo generátora. Skúšobná komisia poskytne študentovi
primeraný čas na prípravu ústnej odpovede na zadanú otázku. Študent prezentuje pripravenú
odpoveď na otázku pred skúšobnou komisiou a odpovedá aj na doplňujúce otázky.
Po ukončení odpovede študenta prebehne rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky, ktoré sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Priebeh štátnej skúšky
a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Počas vyhlásenia výsledkov komisia informuje študenta
o výsledkoch každej súčasti štátnej skúšky a oznámi mu záverečné hodnotenie predmetu štátnej
skúšky.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
1. Gramatické kategórie v chorvátčine a v slovenčine.
2. Systém hlások v chorvátčine a v slovenčine.
3. Druhy a charakteristika syntagiem v chorvátčine a v slovenčine.
4. Gramatické a lexikálne vlastnosti ohybných slovných druhov v chorvátčine a slovenčine.
5. Neohybné slovné druhy v chorvátčine a slovenčine.
6. Konfrontačná analýza slovnej zásoby v chorvátčine a slovenčine.
7. Štylisticky príznaková lexika v chorvátčine a slovenčine.
8. Vetná stavba v chorvátčine a slovenčine.
9. Vetné členy v chorvátčine a slovenčine.
10. Slovosled v chorvátčine a slovenčine
11. Vývin spisovnej chorvátčiny od Novosadskej dohody po rozpad Juhoslávie.

Odporúčaná literatúra:
• DUDOK, Miroslav. Úvod do textiky. Báčsky Petrovec: Kultúra, 1998. ISBN 86-7103-132-2
• DUDOK, Daniel et al. Kontrastivna jezička istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, 1990
• BARIĆ, Eugenija et al. Hrvatska gramatika. Zagreb : Školska knjiga 1995. ISBN
953-0-40010-1
• SESAR, Dubravka. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. [online]. Zagreb: FF Press 2009.
ISBN 978-953-175-359-3. Dostupné na: https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/
catalog/book/74

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a chorvátsky jazyk.

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-013/22

Názov predmetu:
Chorvátsky jazyk v praxi 1

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: dve písomné práce počas semestra, dve ústne
previerky (15+15 bodov).
b) v skúškovom období: záverečný test a ústna skúška (30 bodov). Na skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 60-56: A; 55-51: B; 50-46: C; 45-41: D; 40-36: E; 35-0: FX.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní kurzu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni stupňa B2 a
tomu zodpovedajúcu širokú slovnú zásobu, disponujú ucelenými vedomosťami o chorvátskom
gramatickom systéme. Sú schopní porozumieť zložitejším písomným a ústnym prejavom rôzneho
typu, ako aj pohotovo sa vyjadriť ku konkrétnej téme v rámci diskusie, samostatne formulujú rôzne
druhy textov. Orientujú sa v chorvátskych reáliách.

Stručná osnova predmetu:
1. Gramatická analýza novinových článkov o aktuálnych spoločenských témach.
2. Lexikálna analýza novinových článkov o aktuálnych spoločenských témach.
3. Vyjadrovanie vlastných názorov na aktuálne spoločenské a politické dianie v Chorvátsku a vo
svete.
4. Opakovanie pravopisných princípov.
5. Opakovanie morfologických javov.
6. Syntax jednoduchej a složitej vety. Spojky a spojovací výrazy.
7. Slovosledné zvláštnosti.
8. Štylistické a rétorické cvičenia.
9. Písomný prejav (dve eseje, jedna kritika prekladu, jeden športový komentár, jeden článok o
kultúrnom podujatí).
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10. Chorvátske reálie (aktuálne dianie v Chorvátsku: politika, kultúra, šport ap.).

Odporúčaná literatúra:
ŠONJE, Jure (ur.). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Leksikografski zavod, 2000. ISBN
953-6036-64-9.
BARIĆ, Eugenija et al. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, 1999. ISBN 953-6637-03-0.
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranoga jezika za razinu B2, Zagreb: FF press, 2015. ISBN: 978-953-175-573-3
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Vježbenica i zvučna vježbenica
hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2, Zagreb: FF press, 2016. ISBN:
978-953-175-574-0
HUDEČEK, Lana, MIHALJEVIĆ, Milica. Hrvatska školska gramatika [online]. Dostupné na:
http://gramatika.hr.
Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://
pravopis.hr.
Hrvatski jezični portal. Rječnička baza hrvatskog jezika [online]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr.
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://jezicni-
savjetnik.hr.
Hrvatski terminološki portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na:
http://nazivlje.hr.
Baza frazema hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na:
http://frazemi.ihjj.hr
Valencije Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://valencije.ihjj.hr.
Hrvatski na maturi [online]. Dostupné na: http://matura.ihjj.hr.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a chorvátsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 46

A B C D E FX

39,13 45,65 10,87 4,35 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD., Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 02.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-015/22

Názov predmetu:
Chorvátsky jazyk v praxi 2

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/mSV-013/22 - Chorvátsky jazyk v praxi 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: dve písomné práce počas semestra, dve ústne
previerky (15+15 bodov).
b) v skúškovom období: záverečný test a ústna skúška (30 bodov). Na skúšku bude študent
pripustený len s min. počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 60-56: A; 55-51: B; 50-46: C; 45-41: D; 40-36: E; 35-0: FX.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú po absolvovaní kurzu vedomosti z chorvátskeho jazyka na úrovni stupňa B2 -C1. Sú
schopní funkčne využívať jazykové a mimojazykové prostriedky v komunikácii. Svoje praktické
znalosti z chorvátskej gramatiky a štylistiky, ktoré si na kurze prehĺbia, sú schopní využívať v
praxi, rozumejú písomným a ústnym prejavom odborného charakteru a vedia sa plynulo vyjadriť
ku konkrétnej téme v rámci diskusie. Takisto sú schopní písať a prekladať texty rôzneho druhu.
Poznajú chorvátske reálie a orientujú sa v nich.

Stručná osnova predmetu:
1. Analýza funkčných štýlov súčasnej spisovnej chorvátčiny.
2. Gramatické prostriedky jazykového prejavu.
3. Lexikálne prostriedky jazykového prejavu.
4. Štylistické a kompozičné prostriedky jazykového prejavu.
5. Intonačné jazykové prostriedky a neverbálna komunikácia.
6. Lexikálne, gramatické a pravopisné cvičenia.
7. Rétorické a štylistické cvičenia.
8. Koncipovanie argumentačných textov a kratších odborných textov.
9. Vypĺňanie formulárov – dotazník, colná deklarácia, poukážky a i.
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10. Koncipovanie dlhších odborných a publicistických textov (recenzia, posudok, referát, rôzne
typy príležitostných prejavov, tlačová správa, rozhovor a pod.).

Odporúčaná literatúra:
ŠONJE, Jure (ur.). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Leksikografski zavod, 2000. ISBN
953-6036-64-9.
BARIĆ, Eugenija et al. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, 1999. ISBN 953-6637-03-0.
VULETIĆ, Branko. Govorna stilistika. Zagreb: FF press, 2006. ISBN 953-175-248-6.
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranoga jezika za razine B2–C1: Zagreb, FF press, 2014. ISBN: 978-953-175-535-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s
vježbama za razine B2–C1: Zagreb, FF press, 2014. ISBN: 987-953-175-536-8
HUDEČEK, Lana, MIHALJEVIĆ, Milica. Hrvatska školska gramatika [online]. Dostupné na:
http://gramatika.hr.
Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://
pravopis.hr.
Hrvatski jezični portal. Rječnička baza hrvatskog jezika [online]. Dostupné na: http://
hjp.znanje.hr.
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://jezicni-
savjetnik.hr.
Hrvatski terminološki portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na:
http://nazivlje.hr.
Baza frazema hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na:
http://frazemi.ihjj.hr
Valencije Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [online]. Dostupné na: http://valencije.ihjj.hr.
Hrvatski na maturi [online]. Dostupné na: http://matura.ihjj.hr.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a chorvátsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A B C D E FX

61,9 23,81 9,52 4,76 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD., Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-017/15

Názov predmetu:
Chorvátsky jazyk v praxi 3

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KSF/mSV-015/15 - Chorvátsky jazyk v praxi 2

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas semestra sa hodnotí domáca príprava referátu študenta (20 bodov) a absolvovanie písomnej
previerky ( 30 bodov).
b) Počas skúškového obdobia bude písomná a ústna skúška/komentár k písomnej za 50 bodov. Na
skúšku bude študent pripustený len s minimálnym počtom 30 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 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.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Poslucháči ovládajú základné zákonitosti z funkčného používania jazyka a štylistiky modernej
chorvátčiny. Disponujú základnou spôsobilosťou pre identifikáciu chorvátskych komunikačných
sfér, pre kvalifikované porozumenie textov a používanie chorvátčiny v komunikácii. Súčasťou
kurzu je aj precvičovanie konverzačných tém, na konci kurzu sú preto študenti schopní zvládať a
vhodne používať slovnú zásobu moderného jazyka a dosiahnu úroveň C1.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem jazykovej kultúry.
2. Obohacovanie lexikálneho fondu vo vyjadrovaní.
3. Gramatické a lexikografické pomôcky.
4. Výber adekvátnych prostriedkov v jazykovej komunikácii.
5. Primárne komunikačné sféry verejného styku.
6. Vecné žánre.
7. Precvičovanie žánrov epištolárneho charakteru.
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8. Precvičovanie konverzačných tém na zvládnutie novej slovnej zásoby (600 slov), gramatické a
štylistické cvičenia.
9. Precvičovanie žánrov vecnej literatúry.
10. - 12. Upevňovanie látky.

Odporúčaná literatúra:
ANIĆ, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber 1994. ISBN 953-6045-601
DUDOK, Miroslav. Úvod do textiky. Petrovec: Kultúra 2008. ISBN 86-7103-132-2
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i
stranoga jezika za razine B2–C1: Zagreb, FF press, 2014. ISBN: 978-953-175-535-1
ČILAŠ-MIKULIĆ, Marica et al. Razgovarajte s nama! Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s
vježbama za razine B2–C1: Zagreb, FF press, 2014. ISBN: 987-953-175-536-8
Hrvatsko strukovno nazivlje. Dostupné na: http://struna.ihjj.hr

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a chorvátsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 18

A B C D E FX

44,44 33,33 22,22 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc., Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-016/15

Názov predmetu:
Interpretačný seminár z chorvátskej literatúry

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky
manažmentu informačných inštitúcií (30 bodov)
b) V skúškovom období: písomná skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o interpretácii umeleckých textov
vybraných chorvátskych spisovateľov. Rozumie všetkým kľúčovým teoretickým metódam
interpretácie zvolených chorvátskych literárnych diel a vie s nimi správne narábať. Je schopný
zhodnotiť kvalitu všetkých originálnych diel a poskytnúť ucelené výklady k niektorým slovenským
prekladom spomenutých chorvátskych diel.

Stručná osnova predmetu:
1. Metodológia interpretácie umeleckých textov: čitateľ vs. dielo.
2. Interpretačné sondy k vybraným textom chorvátskych autorov.
3. Ludwig Bauer - Perly pre Karolínu.
4. Nedeljko Fabrio - Smrť Vronského.
5. Pavao Pavličić - Večerný akt.
6. Julijana Matanovićová: Prečo som vám klamala.
7. Dubravka Ugrešićová: Európa v sépiovej.
8. Slavenka Drakulićová: Obžalovaná.
9. Goran Tribuson: Dejiny pornografie.
10. Ivan Aralica: Asmodeov šál.
11. Ivana Sajko: Malé smrti.
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12. Interpretačný výber z chorvátskej poézie v slovenskom preklade za posledných tridsať rokov.

Odporúčaná literatúra:
• BREŠIĆ, Vinko. Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske,
2001. ISBN 953-185-056-9. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• JELČIĆ, Dubravko. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada Pavičić, 1997. ISBN
953-6308-09-6.
• BITI, Vladimir. Doba svjedočenja (Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi). Zagreb:
Matica hrvatska, 2005. ISBN 953-150-710-4. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• ORAIĆ TOLIĆ, Dubravka. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1990. ISBN
86-399-0183-X. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• JAVOR, Ranka, TEŽAK, Dubravka (Eds.). Hrvatska dječja knjiga u europskom kontekstu.
Zagreb: Učiteljski fakultet - Knjižnice grada Zagreba, 2017. ISBN 978-953-8115-17-2. Dostupné
v príručnej knižnici KSF, G214.
• DUJIĆ, Lidija. Ženskom stranom hrvatske književnosti. Zagreb: Mala zvona, 2011. ISBN
978-953-7760-15-1. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

56,25 25,0 12,5 6,25 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-001/15

Názov predmetu:
Jazykový obraz sveta u Slovanov

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna práca na seminároch, vypracovanie jedného referátu
zameraného na význam a používanie symbolov a jedného referátu zameraného na slovensko-
inojazyčnú konceptuálnu schému; obidva referáty v rozsahu 15 minút budú spojené s verejnou
prezentáciou na vyučovacej hodine. V skúškovom období sa vyžaduje záverečný test a ústna
skúška.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. K
záverečnému testu a ústnej skúške môže byť pripustený iba v prípade, ak splní všetky požadované
podmienky priebežného hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Časový harmonogram ústnych prezentácií bude určený na začiatku semestra. Termín záverečného
testu bude zverejnený najneskôr posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní kurzu poznajú základné teoreticko-metodologické východiská, kategórie
a pojmy kognitívnej lingvistiky, ktoré vedia aplikovať pri vlastnej interpretácii vybraných
konceptuálnych schém, metafor a frazém v slovenčine a slovanských jazykoch (najmä v českom,
bulharskom, chorvátskom, poľskom, slovinskom, srbskom a ruskom jazyku). Ovládajú dejiny
myslenia o jazykovom obraze sveta s osobitným akcentom na koncepcie, predstaviteľov a základné
diela lublinskej a moskovskej etnolingvistickej školy.

Stručná osnova predmetu:
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1. Univerzálne a relatívne v jazyku, prototypy/stereotypy, transdisciplinárny prístup.
2. Symbol – symbolika – semiotika – etnosemiotika; metafora – metaforika.
3. Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, Franz Boas, Wilhelm von Humboldt.
4. Antropocentrický model konceptualizácie sveta (G. Lakoff, M. Johnson a i.).
5. Lublinská etnolingvistická škola (J. Bartmiński, R. Tokarski, A. Pajdzińska a i.).
6. Moskovská etnolingvistická škola (N.I. Tolstoj, S.M. Tolstaja a i.).
7. Reflexia predkresťanského modelu sveta v slovanských jazykoch.
8. Reflexia kresťanského modelu sveta v slovanských jazykoch.
9. Flóra a fauna v jazykovej interpretácii sveta u Slovanov.
10. Vnímanie farieb v jazykovej interpretácii sveta u Slovanov.
11. Jazykový obraz domu a domova v slovanských jazykoch.
12. City a pocity v jazykovej interpretácii sveta u Slovanov.
13. Somatizmy ako zdroj vzniku konceptuálnych metafor a frazém.
14. Opakovanie. Záverečný test.

Odporúčaná literatúra:
BARTMIŃSKI, Jerzy. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Tom I. Kosmos. Lublin:
Wydawnictwo UMCS, 1999. ISBN 978-83-7784-158-7.
BARTMIŃSKI, Jerzy. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Tom II. Rośliny. Lublin:
Wydawnictwo UMCS, 2019. ISBN 978-83-227-9281-0.
BIEDERMANN, Hans. Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992. ISBN 80-215-0217-7.
DOLNÍK, Juraj. Všeobecná jazykoveda. (Opis a vysvetľovanie jazyka). Bratislava: Veda, 2009.
ISBN Dostupné aj na: https://www.juls.savba.sk/attachments/pub_vseobecna_jazykoveda/
vseobecna_jazykoveda.pdf
VAŇKOVÁ, Irena et al. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-246-0919-3.
ŽEŃUCHOVÁ, Katarína (ed.). Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a
perspektívy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2020. Dostupné aj na: http://
www.slavu.sav.sk/publikacie/Etnolingvisticky_vyskum_web.pdf
Výkladové, prekladové, synonymické, frazeologické slovníky, slovníky symbolov, encyklopédie
a i.
Doplnková odborná literatúra bude podľa vybraných tém a zamerania referátov prezentovaná na
začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a ďalší slovanský jazyk podľa filologického zamerania študenta.

Poznámky:
Predmet sa realizuje raz za dva roky, študent si ho musí zapísať v druhom alebo treťom ročníku
podľa toho, v ktorom roku jeho štúdia sa realizuje.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

31,03 27,59 31,03 6,9 3,45 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 09.06.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-018/22

Názov predmetu:
Konfrontačná jazykoveda

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: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas semestra sa hodnotí domáca príprava na referáte študenta (20 bodov) a absolvovanie
písomnej previerky ( 30 bodov).
b) Počas skúškového obdobia bude jedna písomná skúška za 50 bodov. Na skúšku bude študent
pripustený len s minimálnym počtom 30 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX
Akceptované sú dve absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných
bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti po úspešnom absolvovaní predmetu disponujú dobre osvojenými širokými vedomosťami o
jazykovom systéme chorvátčiny v konfrontácií so slovenčinou. Dokážu uplatniť základné princípy
konfrontačnej analýzy na konkrétnom jazykovom materiáli. Sú dobre oboznámení s problematikou
základných odlišností vo fonologickej a gramatickej rovine a interlingvánej homonymie. Sú
schopní definovať vývinové tendencie v súčasnom chorvátskom jazyku v konfrontácii so
slovenčinou.

Stručná osnova predmetu:
1. Typy jazykového porovnávania.
2. Základné vývinové otázky konfrontačnej/ kontrastívnej jazykovedy.
3. Kontrastívna fonológia.
4. Konfrontačná lexikológia.
5. Konfrontovanie morfologického subsystému. Deklinačné systémy.
6. Konfrontovanie morfologického subsystému. Časovanie.
7. Konfrontovanie morfologického subsystému. Synsémantické slová.
8. Konfrontovanie syntaktického subsystému.
9. Konfrontovanie štylistickej roviny jazyka,
10. Konfrontovanie textiky.
11. Porovnávanie komunikačných sfér v dvoch jazykoch.
12. Etnolingvistické charakteristiky L1 a L2.
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Odporúčaná literatúra:
DUDOK, Miroslav. Úvod do textiky. Petrovec : Kultúra, 1998. ISBN 86-7103-132-2
SESAR, Dubravka (ed.):Slavenski jezici u usporedbi sa hrvatskim I. Zagreb: FF Press 2009.
ISBN 978-953-175-359-3.
Kol.: Kontrastivna jezička istraživanja. Novi Sad : Društvo za primenjenu lingvistiku, 1990.
UHLÁRIKOVÁ, Jasna: Somatická frazeológia v slovenčine a srbčine. Nový Sad: Filozofická
fakulta v Novom Sade 2021. ISBN 978_86-6065-642-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a chorvátsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A B C D E FX

45,24 23,81 21,43 2,38 7,14 0,0

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 03.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-046/22

Názov predmetu:
Odborná exkurzia 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii, po absolvovaní exkurzie študent vypracuje podľa pokynov vyučujúceho
seminárnu prácu týkajúcu sa navštívených lokalít a inštitúcií, za ňu môže získať 30 bodov.
Klasifikačná stupnica: A: 30-28 bodov, B: 27-25 bodov, C: 24-23, D: 22-21, E: 20-18 bodov, Fx:
menej ako 18 bodov.
Podrobnosti o seminárnej práci budú študentom oznámené pred začiatkom exkurzie. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú hlbšie znalosti o kultúre, umení, literatúre, histórii a
tradíciách jednotlivých slovanských krajín. Takisto v rámci exkurzie navštívia významné kultúrne,
vzdelávacie či vedecké inštitúcie danej krajiny (univerzity, knižnice, ústavy akadémie vied,
významné múzeá či galérie a pod.) a po ukončení exkurzie disponujú poznatkami o nich a ich
fungovaní.

Stručná osnova predmetu:
Poznávanie jednotlivých slovanských krajín, ich prírodných krás, kultúry, umenia, literárnych a
historických tradícií, prehĺbenie komunikačných jazykových kompetencií v slovanských jazykoch
(bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina). Poznávanie ich kultúrnych inštitúcií.
Cieľom exkurzie môžu byť slovanské krajiny (Česká republika, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko,
Slovinsko, Srbsko) i neslovanské krajiny s presahom k slovanským kultúram podľa vopred
avizovaného programu. O detailoch ohľadom miesta a zamerania konkrétnej exkurzie budú študenti
informovaní vopred.

Odporúčaná literatúra:
MICHALEV, Ivan, CANKOVA, Elina. 101 romantični mesta v Balgarija. Sofija: Siela, 2016.
ISBN 978-954-28-2224-0.
Oficiálny turistický portál Bulharska. Dostupné na: https://bulgariatravel.org/
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
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Polska Organizacja Turystyczna (Oficiálny turistický portál Poľska). Dostupné na: https://
www.polska.travel/pl
BARRON, Yuri a kol. The Slovenia Book (Top 100 destinations). Ljubljana: IQbator, 2017.
ISBN 978-961-94046-2-1.
Oficiálny portál národnej agentúry pre propagáciu cestovného ruchu v Slovinsku. Dostupné na:
https://www.slovenia.info/sl
ĆOROVIĆ, Ljubica. Belgrade tourist guide. Beograd: Kreativni centar, 2011. ISBN
978-86-7781-242-3
Oficiálny turistický portál Srbska. Dostupné na: https://www.srbija.travel/
MARIĆ, Tješimir. Hrvatska. Zagreb: Algoritam, 2009. ISBN: 978-953-220-954-9.
Oficiálny turistický portál Chorvátska. Dostupné na: https://www.htz.hr/
Ďalšia literatúra podľa odporúčania vyučujúceho a zamerania exkurzie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (a jazyk podľa zamerania exkurzie)

Poznámky:

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. Kristina Dordević, Mgr. Goran Marjanović, Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska,
PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.



Strana: 23

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-047/22

Názov predmetu:
Odborná exkurzia 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na exkurzii, po absolvovaní exkurzie študent vypracuje podľa pokynov vyučujúceho
seminárnu prácu týkajúcu sa navštívených lokalít a inštitúcií, za ňu môže získať 30 bodov.
Klasifikačná stupnica: A: 30-28 bodov, B: 27-25 bodov, C: 24-23, D: 22-21, E: 20-18 bodov, Fx:
menej ako 18 bodov.
Podrobnosti o seminárnej práci budú študentom oznámené pred začiatkom exkurzie. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu majú hlbšie znalosti o kultúre, umení, literatúre, histórii a
tradíciách jednotlivých slovanských krajín. Takisto v rámci exkurzie navštívia významné kultúrne,
vzdelávacie či vedecké inštitúcie danej krajiny (univerzity, knižnice, ústavy akadémie vied,
významné múzeá či galérie a pod.) a po ukončení exkurzie disponujú poznatkami o nich a ich
fungovaní.

Stručná osnova predmetu:
Poznávanie jednotlivých slovanských krajín, ich prírodných krás, kultúry, umenia, literárnych a
historických tradícií, prehĺbenie komunikačných jazykových kompetencií v slovanských jazykoch
(bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina). Poznávanie ich kultúrnych inštitúcií.
Cieľom exkurzie môžu byť slovanské krajiny (Česká republika, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko,
Slovinsko, Srbsko) i neslovanské krajiny s presahom k slovanským kultúram podľa vopred
avizovaného programu. O detailoch ohľadom miesta a zamerania konkrétnej exkurzie budú študenti
informovaní vopred.

Odporúčaná literatúra:
MICHALEV, Ivan, CANKOVA, Elina. 101 romantični mesta v Balgarija. Sofija: Siela, 2016.
ISBN 978-954-28-2224-0.
Oficiálny turistický portál Bulharska. Dostupné na: https://bulgariatravel.org/
Po polsku po Polsce (Polish Language Course and Knowledge Base on Poland). Dostupné na:
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
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Polska Organizacja Turystyczna (Oficiálny turistický portál Poľska). Dostupné na: https://
www.polska.travel/pl
BARRON, Yuri a kol. The Slovenia Book (Top 100 destinations). Ljubljana: IQbator, 2017.
ISBN 978-961-94046-2-1.
Oficiálny portál národnej agentúry pre propagáciu cestovného ruchu v Slovinsku. Dostupné na:
https://www.slovenia.info/sl
ĆOROVIĆ, Ljubica. Belgrade tourist guide. Beograd: Kreativni centar, 2011. ISBN
978-86-7781-242-3 Oficiálny turistický portál Srbska. Dostupné na: https://www.srbija.travel/
MARIĆ, Tješimir. Hrvatska. Zagreb: Algoritam, 2009. ISBN: 978-953-220-954-9.
Oficiálny turistický portál Chorvátska. Dostupné na: https://www.htz.hr/
Ďalšia literatúra podľa odporúčania vyučujúceho a zamerania exkurzie.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (a jazyk podľa zamerania exkurzie)

Poznámky:

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. Kristina Dordević, Mgr. Goran Marjanović, Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska,
PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Božena Kotula, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-103/22

Názov predmetu:
Preklad umeleckého textu

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas semestra sa hodnotí domáca príprava študenta (10 bodov), tvorivá práca na cvičeniach (10
bodov) a absolvovanie písomnej previerky ( 30 bodov).
b) Počas skúškového obdobia bude jedna písomná skúška za 50 bodov. Na skúšku bude študent
pripustený len s minimálnym počtom 30 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 93 %
B: 92 - 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.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent disponuje praktickými zručnosťami z teórie umeleckého prekladu
pri preklade konkrétnych textov z chorvátčiny do slovenčiny.
Študent je okrem zručností v umeleckom preklade schopný analyzovať a interpretovať preklad.
Po ukončení procesu vzdelávania dokáže využiť svoje získané vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu
a prekladateľskej praxi a je schopný kritického hodnotenia umeleckého prekladu.

Stručná osnova predmetu:
1. Umelecký text a jeho špecifické vlastnosti.
2. Základné otázky umeleckého prekladu.
3. Interpretácia prekladu.
4. Preklad prózy I.
5. Preklad prózy II.
6. Preklad poézie I.
7. Preklad poézie II.
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8. Preklad dramatických textov I.
9. Preklad dramatických textov II.
10. Preklad rozhlasových hier.
11. Preklad televíznych hier.
12. Kritika prekladu.

Odporúčaná literatúra:
1. POPOVIČ, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: 1975.
2. HOCHEL, Braňo: Preklad ako komunikácia.. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN
80-220-0003_5
3. CHIMÉRA PREKLADANIA. Antológia slovenského myslenia o preklade I. Bratislava:
Vydavateľstvo SAV, 1999. ISBN 80-224-0562-0
4. DUDOK, Miroslav: Úvod do textiky. Báčsky Petrovec: Kultúra 1998. ISBN 86-7103-132-2
5. DUDOK, Miroslav: Prevodjenje nadrealističke poezije. In: Prevodilačke spone, kopča 3, 1983,
s. 93 - 199. (Kniha je v príručnej knižnici - č. miestnosti 226)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, chorvásky jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A B C D E FX

39,47 23,68 31,58 5,26 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-050/22

Názov predmetu:
Recepcia južnoslovanských literatúr na Slovensku

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému z problematiky dejín a
recepcie vybraných južnoslovanských literatúr na Slovensku v druhej polovici 20. storočia a v
prvých dvoch decéniách 21. storočia (30 bodov). V skúškovom období: písomná skúška (70
bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min. počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX Presný
termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky
budú zverejnené prostredníctvom AiS2 najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti. Vyučujúci
akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o dejinách umeleckého prekladu z
vybraných južnoslovanských literatúr (bosnianska, čiernohorská, chorvátska, macedónska, srbská)
druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť. Disponuje poznatkami o okolnostiach vzniku
knižných prekladov južnoslovanských autorov a diel do slovenčiny, vie identifikovať ich celkovú
recepciu v slovenskom kultúrnom areáli. Pozná najvýznamnejšie prekladateľské osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj slovensko-južnoslovanských medziliterárnych vzťahov. Študent získa základnú
orientáciu o medziliterárnom kontexte tvorby južnoslovanských autorov a o produkcii významných
predstaviteľov slovenského prekladu 20. a začiatku 21. storočia.

Stručná osnova predmetu:
1. Tézy k dejinám prekladateľstva z vybraných južnoslovanských literatúr na Slovensku. 2.
Determinanty slovenského prekladového priestoru. 3. Geopolitická a jazyková situácia na
Slovensku vo vzťahu k slovanskému juhu. 4. Prehľad najvýznamnejších a najproduktívnejších
slovenských prekladateľov z literatúr južných Slovanov. 5. Prehľad najfrekventovanejších
južnoslovanských autorov v slovenskom kultúrnom prostredí. 6. Stručná analýza vybraných
slovenských umeleckých prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny, bosniančiny a
čiernohorčiny. 7. Interpretácia konkrétnych diel južnoslovanských autorov na Slovensku. 8. Poézia,
dráma a próza južnoslovanských autorov a ich recepcia na Slovensku. 9. Literatúra pre detí a
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mládež južnoslovanských autorov a ich recepcia v slovenskom areáli. 10. Hodnotenie knižných
prekladov z chorvátskej, bosnianskej, čiernohorskej, srbskej a macedónskej literatúry v slovenskom
kultúrnom priestore. 11. Aktuálna situácia v slovenskom umeleckom preklade z južnoslovanských
jazykov. 12. Perspektívy umeleckého prekladu diel južnoslovanských spisovateľov na Slovensku
v podmienkach zrýchlenej globalizácie.

Odporúčaná literatúra:
• CHOMA, Branislav. Cesta na slovanský juh 1 (Južní Slovania a Slováci). Bratislava: T.R.I.
Médium, 1998. ISBN 80-88676-14-2. • JANKOVIČ, Ján. Slovník prekladateľov s bibliografiou
prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava: VEDA - Juga, 2005.
ISBN 80-89030-22-X. • JANKOVIĆ, Ján: Srbská dráma na Slovensku. Bratislava: Juga -
Divadelný ústav, 2016. ISBN 80-89030-30-0. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214. •
KOVAČIČOVÁ, Oľga, KUSÁ, Mária (Eds.). Slovník slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry – 20. Storočie (A – K). Bratislava: Veda / Ústav svetovej literatúry SAV, 2015. ISBN
978-80-224-1428-9. • KOVAČIČOVÁ, Oľga, KUSÁ, Mária (Eds.). Slovník slovenských
prekladateľov umeleckej literatúry – 20. Storočie (L – Ž). Bratislava: Veda / Ústav svetovej
literatúry SAV, 2017. ISBN 978-80-224-1617-7. • TANESKI, Zvonko. Poetika dislokácie
(Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5141-6. • TANESKI, Zvonko.
Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: Juga, Ústav slovenskej literatúry
SAV, 2009. ISBN 978-80-89030-43-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.



Strana: 29

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-100/15

Názov predmetu:
Simultánne tlmočenie 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: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta, jeho aktívna práca na cvičeniach
(dokopy 20 bodov) a budú dve písomné previerky (každá po 25 bodov) . V skúškovom období
sa preveria jeho tlmočnícke zručnosti a znalosť terminológie z konkrétnych odborov (30 bodov).
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 - 92 bodov B: 91 - 84
bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej než 60 bodov
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Študenti dokážu aplikovať získané teoretické vedomosti z teórie tlmočenia pri praktickom
tlmočení na cvičeniach. Poznajú stratégie simultánneho tlmočenia, sú oboznámení so špecifikami
tlmočenia v kabíne. Sú schopní zvládať problémy a stresové situácie, ktoré sa vyskytujú
pri simultánnom tlmočení. Majú precvičené dlhodobé sústredenie. Ovládajú slovnú zásobu a
terminológiu vybraných vedných odborov. Po ukončení procesu vzdelávania dokážu realizovať
samostatne a na primeranej úrovni simultánne tlmočenie niekoľkominútovej (max. 10 min.)
výpovede z chorvátskeho do slovenského jazyka a uplatniť získané zručnosti vo svojom ďalšom
štúdiu alebo konkrétnej tlmočníckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do teórie a praxe simultánneho tlmočenia. Priebežná sumarizácia a „shadowing“.
2. Simultánne tlmočenie z oblasti kultúry z chorvátčiny do slovenčiny.
3. Simultánne tlmočenie z oblasti kultúry zo slovenčiny do chorvátčiny.
4. Simultánne tlmočenie z oblasti umenia z chorvátčiny do slovenčiny.
5. Simultánne tlmočenie z oblasti umenia zo slovenčiny do chorvátčiny.
6. Simultánne tlmočenie z oblasti vzdelávania z chorvátčiny do slovenčiny.
7. Simultánne tlmočenie z oblasti vzdelávania zo slovenčiny do chorvátčiny.
8. Simultánne tlmočenie z oblasti medicíny z chorvátčiny do slovenčiny.
9. Simultánne tlmočenie z oblasti medicíny zo slovenčiny do chorvátčiny.
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10. Simultánne tlmočenie z oblasti politiky z chorvátčiny do slovenčiny.
11. Simultánne tlmočenie z oblasti politiky zo slovenčiny do chorvátčiny.

Odporúčaná literatúra:
1. EHRGANGOVÁ, Elena a Alojz KENÍŽ. Kapitoly z prekladu a tlmočenia: učebnica.
Bratislava: Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1057-2.
2. KENÍŽ, Alojz. Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: Univerzita Komenského,
1980, 1986.
3. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia, tlmočenie, preklad, alebo, Prečo spadla Babylonská
veža? Bratislava: Enigma, 2009. ISBN 978-80-89132-82-9.
4. STAHL, Jaroslav. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie – teoretické
otázky a praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978-80-89238-98-9.
5. STAHL, Jaroslav (ed.). Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint, 2009.
ISBN 978-80-89037-24-7.
6. ŠTUBŇA, Pavol. Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
ISBN 978-80-223-3943-8.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 35

A B C D E FX

25,71 34,29 20,0 11,43 8,57 0,0

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-101/15

Názov predmetu:
Simultánne tlmočenie 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: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude hodnotiť domáca príprava študenta, jeho aktívna práca na cvičeniach
(dokopy 20 bodov) a budú dve písomné previerky (každá po 25 bodov) . V skúškovom období
sa preveria jeho tlmočnícke zručnosti a znalosť terminológie z konkrétnych odborov (30 bodov).
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Klasifikačná stupnica: A: 100 - 92 bodov B: 91 - 84
bodov C: 83 - 76 bodov D: 75 - 68 bodov E: 67 - 60 bodov Fx: menej než 60 bodov
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Študenti dokážu aplikovať získané teoretické vedomosti z teórie tlmočenia pri praktickom
tlmočení na cvičeniach. Poznajú stratégie simultánneho tlmočenia, sú oboznámení so špecifikami
tlmočenia v kabíne. Sú schopní zvládať problémy a stresové situácie, ktoré sa vyskytujú
pri simultánnom tlmočení. Majú precvičené dlhodobé sústredenie. Ovládajú slovnú zásobu a
terminológiu vybraných vedných odborov. Po ukončení procesu vzdelávania dokážu realizovať
samostatne a na primeranej úrovni simultánne tlmočenie dlhšej výpovede z chorvátskeho do
slovenského jazyka a naopak a uplatniť získané zručnosti vo svojom ďalšom štúdiu alebo
konkrétnej tlmočníckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Simultánne tlmočenie z oblasti práva z chorvátčiny do slovenčiny.
2. Simultánne tlmočenie z oblasti práva zo slovenčiny do chorvátčiny.
3. Simultánne tlmočenie z oblasti svetovej politiky z chorvátčiny do slovenčiny.
4. Simultánne tlmočenie z oblasti svetovej politiky zo slovenčiny do chorvátčiny.
5. Simultánne tlmočenie z oblasti hospodárstva z chorvátčiny do slovenčiny.
6. Simultánne tlmočenie z oblasti hospodárstva zo slovenčiny do chorvátčiny.
7. Simultánne tlmočenie z oblasti medicíny z chorvátčiny do slovenčiny.
8. Simultánne tlmočenie z oblasti medicíny zo slovenčiny do chorvátčiny.
9. Simultánne tlmočenie z oblasti kultúry z chorvátčiny do slovenčiny.
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10. Simultánne tlmočenie z oblasti kultúry zo slovenčiny do chorvátčiny.
11. Simultánne tlmočenie z environmentálnej oblasti z chorvátčiny do slovenčiny.
12. Simultánne tlmočenie z environmentálnej oblasti zo slovenčiny do chorvátčiny.

Odporúčaná literatúra:
1. EHRGANGOVÁ, Elena a Alojz KENÍŽ. Kapitoly z prekladu a tlmočenia: učebnica.
Bratislava: Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1057-2.
2. MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie: Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením
možného. Bratislava: Stimul, 2004. ISBN 80-88982-81-2.
3. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia, tlmočenie, preklad, alebo, Prečo spadla Babylonská
veža? Bratislava: Enigma, 2009. ISBN 978-80-89132-82-9.
4. NOVÁKOVÁ, Taida. Tlmočenie – teória, výučba, prax. Bratislava: Univerzita Komenského,
1993. ISBN 80-223-0348-8.
5. STAHL, Jaroslav. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie – teoretické
otázky a praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978-80-89238-98-9.
6. STAHL, Jaroslav (ed.). Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint, 2009.
ISBN 978-80-89037-24-7.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

26,47 32,35 23,53 11,76 2,94 2,94

Vyučujúci: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-042/22

Názov predmetu:
Slovanská dialektológia

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti semestra študenti pripravia seminárnu prácu týkajúcu sa problematiky
slovanskej dialektológie (zameranú na tému súvisiacu s príslušnou jazykovou špecializáciou
študenta). V záverečnej časti výučbovej časti semestra budú študenti svoju seminárnu prácu
prezentovať (40 bodov).
V skúškovom období: písomný test (60 bodov).
Klasifikačná stupnica:
100 - 94: A
93 - 87: B
86 - 80: C
79 - 73: D
72 - 60: E
59 - 0: Fx
Povolené sú maximálne dve absencie. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40% priebežne, 60% v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu disponuje základnými poznatkami o skúmaní slovanských nárečí,
o metodologických trendoch v ich výskume, je oboznámený so základnými problémami výskumu
nárečí v južnoslovanských a západoslovanských jazykoch. Vie aplikovať získané teoreticko-
metodologické poznatky v dialektologickom výskume slovanských jazykov, ktoré sú predmetom
jeho jazykovej špecializácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Dialektológia ako lingvistická disciplína, všeobecné a špecifické atribúty dialektológie, predmet
a metódy dialektologického výskumu.
2. Vzťah nárečí a spisovného jazyka.
3. Miesto dialektov vo výskume jazykov slovanského areálu, dialektologická terminológia v
jednotlivých slovanských jazykoch študijného programu.
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4. Dejiny výskumu slovanských nárečí (P. J. Šafárik, T. D. Florinskij, I. I. Sreznjevskij, J. B. de
Courtenay...).
5. Aktuálne metodologické trendy vo výskume slovanských nárečí.
6. Lingvistická geografia a dialektologické atlasy (oblastné, národné, nadnárodné).
7. Nárečová lexikografia a jej výskum v slovanských jazykoch.
8. Nárečová frazeológia a jej výskum v slovanských jazykoch.
9. Problematika dialektológie západoslovanských jazykov.
10. Problematika dialektológie južnoslovanských jazykov.
11. Zbieranie nárečového materiálu a postupy terénneho výskumu nárečí.
12. Prezentácie seminárnych prác a záverečné opakovanie.

Odporúčaná literatúra:
DEJNA, Karol. Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973.
BĚLIČ, Jaromír. Přehled nářečí českého jazyka (s mapkou). Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1976.
KLOFEROVÁ, Stanislava a ŠIPKOVÁ, Milena (eds.). Život ve slovech, slova v životě –
Procházka labyrintem českých nářeči. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN
978-80-7422-657-1.
KRAJČOVIČ, Rudolf. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1988.
KOVÁČOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z dialektológie. Učebne texty a materiály. Ružomberok:
Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-933-7.
MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína – WAMBACH, Viera. Praktická dialektológia
(vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG,
2012.
LOGAR, Tine. Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.
SMOLE, Vera. Uvod v slovensko dialektologijo. Del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana:
Oddelek za slavistiko, 2000.
LISAC, Josip. Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i
hrvatski govori torlačkog narječja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2003. ISBN
953-212-168-4.
LISAC, Josip. Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje. Golden marketing — Tehnička
knjiga, Zagreb, 2009. ISBN 978-953-212-169-8.
IVIĆ, Pavle. Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko narečje. Novi Sad: Matica
srpska, 1956.
BOJADŽIEV, Todor (ed.). Pomagalo po balgarska dialektologija. Sofija: Nauka i izkustvo, 1984.
STOJKOV, Stojko. Balgarska dialektologija. Sofija: Nauka i izkustvo, 1968. Dostupné na: http://
macedonia.kroraina.com/jchorb/st/index.htm
Slovanský jazykový atlas OLA [online]. Dostupné na: http://ola.zrc-sazu.si/OLB12SLK-
uvod.htm

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, ďalší slovanský jazyk podľa jazykovej špecializácie študenta

Poznámky:
Predmet sa realizuje raz za dva roky. Študent si zapíše predmet v prvom alebo druhom roku
štúdia podľa toho, v ktorom roku sa predmet realizuje.



Strana: 35

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

46,15 38,46 7,69 7,69 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-003/15

Názov predmetu:
Slovanská frazeológia

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: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna práca na seminároch, vypracovanie jedného referátu
zameraného na komparatívnu interpretáciu vybranej slovensko-slovanskej témy z oblasti
frazeológie, prípadne paremiológie. Referát v rozsahu 15 minút bude spojený s verejnou
prezentáciou na vyučovacej hodine.
V skúškovom období sa vyžaduje záverečný test.
Študent môže mať počas semestra maximálne jednu absenciu bez preukázania akceptovateľných
dokladov a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť.
Absolvovanie predmetu je podmienené splnením všetkých požadovaných podmienok priebežného
hodnotenia. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 %
B: 93 % – 85 %
C: 84 % – 76 %
D: 77 % – 68 %
E: 69 % – 60 %
FX: 59 % – 0 %
Časový harmonogram ústnych prezentácií referátov bude určený na začiatku semestra. Termín
záverečného testu bude zverejnený najneskôr posledný týždeň výučbovej časti semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 % priebežne, 50 % v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o teoreticko-metodologických východiskách jednotlivých slovanských
frazeologických škôl a ich hlavných predstaviteľoch. Poznajú základné frazeografické diela a
vedia s nimi pracovať. Orientujú sa v jednotlivých konštrukčných typoch frazém v slovenčine
a slovanských jazykoch (podľa zamerania štúdia), najmä v českom, bulharskom, chorvátskom,
poľskom, slovinskom, srbskom a ruskom jazyku). Sú schopní viesť diskusiu o pôvode a motivácii
vzniku vybraných frazém a o možnostiach ich interpretácie z hľadiska frazeologickej ekvivalencie.

Stručná osnova predmetu:
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1. Princípy vzniku a uplatňovania frazeológie.
2. Hranice frazeológie. Základné vlastnosti frazém.
3. Ruská frazeologická škola – história a súčasnosť.
4. V.M. Mokienko – teória frazeologických antinómií.
5. Slovenská a česká frazeologická škola.
6. Chorvátska a poľská frazeologická škola.
7. Slovinská a srbská frazeologická škola.
8. Konštrukčná, slovnodruhová a sémantická klasifikácia frazém.
9. Frazeologické internacionalizmy, biblizmy, kalky, polokalky a i.
10. Paremiológia. Základné typy parémií – príslovie, porekadlo, pranostika.
11. Práca s frazeologickými slovníkmi a paremiologickými zbierkami.
12. Frazeológia a preklad – ekvivalentnosť a nepreložiteľnosť frazém.

Odporúčaná literatúra:
DOROTJAKOVÁ, Viktória et al. Rusko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-00304-9.
FINK ARSOVSKI, Željka et al. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigra, 2006. ISBN 953-7421-00-7.
KEBER, Janez. Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. ISBN
978-961-254-329-7.
KOŠKOVÁ, Mária. Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava: Slavistický kabinet SAV,
Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku, 1998. ISBN 80-968162-1-7.
MENAC, Antica et al. Hrvatska frazeologija. Zagreb, Knjigra, 2007. ISBN 978-953-7421-01-4.
MLACEK, Jozef, ĎURČO, Peter, et al. Frazeologická terminológia. [online]. Bratislava, 1995.
Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka_terminologia/
MLACEK, Jozef. Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava. Stimul, 2007. ISBN
978-80-89236-21-3.
NIČEVA, Keti et al. Frazeologičen rečnik na bălgarskija ezik. Tom I. A – N. Sofija: Izdatelstvo
na BAN, 1974.
NIČEVA, Keti et al. Frazeologičen rečnik na bălgarskija ezik. Tom II. M – Ja. Sofija: Izdatelstvo
na BAN, 1975.
OTAŠEVIĆ, Đorđe. Mali srpski frazeološki rečnik. Beograd: Alma, 2007. ISBN
978-86-84023-91-1.
SKORUPKA, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. I., II. Warszawa: Wiedza
Powszechna, 1977.
ZÁTURECKÝ, Adolf Peter. Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava:
Slovenský Tatran, 2005. ISBN 80-222-0527-3.
Doplnková odborná literatúra bude podľa vybraných tém a zamerania referátov prezentovaná na
začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk a ďalší slovanský jazyk podľa zamerania štúdia.

Poznámky:
Predmet sa realizuje raz za dva roky. Študent si zapíše predmet v prvom alebo druhom roku
štúdia podľa toho, v ktorom roku sa predmet realizuje.
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

38,18 32,73 21,82 7,27 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-049/22

Názov predmetu:
Slovensko-slovanské kultúrne a literárne vzťahy v 19. a 20.
storočí

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: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na prednáškach (študent má povolené dve absencie), vypracovanie
seminárnej práce na tému súvisiacu s jazykovou špecializáciou študenta (seminárnu prácu študent
odovzdá na konci výučbovej časti semestra).
Záverečné hodnotenie: ústna skúška (realizovaná v skúškovom období).
Vo všetkých súčastiach hodnotenia musí študent dosiahnuť minimálne 60 percentnú úspešnosť.
Klasifikačná stupnica: A: 100 - 92 %, B: 91 - 84 %, C: 83 - 76 %, D: 75 - 68 %, E: 67 - 60%,
Fx: menej ako 60 %
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sa študent orientuje v problematike slovensko-slovanských kultúrnych
a literárnych vzťahov v 19. a 20. storočí. Pozná teoretické koncepcie slovensko-slovanskej
spolupráce a kľúčové práce slovenských spisovateľov, ktorí reflektovali túto problematiku v
teoretickej spisbe i v umeleckej literatúre. Slovensko-slovanské kultúrne a literárne vzťahy dokáže
vnímať na pozadí širších historických a geopolitických súvislostí.

Stručná osnova predmetu:
Počiatky ideového konceptu slovanskej spolupatričnosti na Slovensku v 17. a 18. storočí (barokový
slavizmus);
Premeny koncepcií slovensko-slovanskej spolupráce v 19. storočí (Kollárova myšlienka slovanskej
vzájomnosti, Šafárikove slavistické práce, Štúrova koncepcia slovanského sveta v spise Slovanstvo
a svet budúcnosti, mesianistické koncepcie všeslovanskej spolupráce, Palárikova rozprava O
vzájomnosti slovanskej, Vajanského panslavistické koncepcie);
Slovanská otázka v rakúskej monarchii a v Rakúsko-Uhorsku (austroslavizmus, Kollárova
štvorkmeňová koncepcia slovanského národa, ilyrizmus, zintenzívnenie česko-slovenskej
spolupráce na prelome 19. a 20. storočia);
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Reflexia vzniku nových slovanských štátov v juhovýchodnej Európe v 19. storočí na Slovensku
(v dobovej publicistike a v cestopisnej literatúre), poľská otázka a jej obraz v slovenskej literatúre
19. storočia;
Rozvoj slovensko-slovanskej spolupráce po roku 1918: československo-juhoslovanské kultúrne a
literárne vzťahy a ich politické pozadie (Malá dohoda), slovensko-ruské vzťahy determinované
revolúciou v roku 1917, slovensko-poľské kultúrne a literárne vzťahy v medzivojnovom období;
Slovensko-slovanské kultúrne a literárne vzťahy po roku 1945 a ich historicko-politické pozadie
(slovanské národy ako súčasť socialistického bloku, slovensko-slovanská spolupráca poznačená
ideologickou koncepciou tzv. socialistického internacionalizmu, ruptúry vo vzťahoch s národmi
Juhoslávie po rozkole v Kominterne po roku 1949, udalosti druhej polovice 20. storočia a ich dosah
na slovensko-slovanské kultúrne a literárne vzťahy);
Slovanská tematika v slovenskej poézii, próze a dráme 19. a 20. storočia;
Aktuálne problémy a otázky slovensko-slovanských vzťahov na pozadí geopolitických zmien v
Európe na prelome 20. a 21. storočia.

Odporúčaná literatúra:
HOJDA, Zdeněk - OTTLOVÁ, Marta - PRAHL, Roman (eds.): Slovanství a česká kultura 19.
století. Praha: KLP, 2006. ISBN 80-86791-31-9.
MARTINKOVIČ, Marcel: Slovanská utópia? Posledná vízia Ľudovíta Štúra. In: Historická
revue, 26, 2015, č. 10, s. 42 - 46.
MLACEK, Jozef - VOJTECH, Miloslav (eds.): Slovensko a slovanský svet. In: Studia
Academica Slovaca 35. Bratislava: Stimul, 2006, s. 337-486, ISBN 80-89236-11-1.
PYNSENT, Robert: Pátrání po identitě. Praha: Nakladatelství H&H, 1996, ISBN 80-8587-40-7.
VOJTECH, Miloslav: Podoby a modifikácie ideálu slovanskej vzájomnosti v slovenskej
obrodeneckej literatúre. In: Studia Academica Slovaca 35. Bratislava: Stimul, 2006, s. 337-333,
ISBN 80-89236-11-1.
VOJTECH, Miloslav: Ján Kollár - tvorca slovanského mýtu. In: KOLLÁR, Ján: Dielo.
Bratislava: Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, s. 563 - 586, ISBN
978-80-8101-227-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

37,5 37,5 0,0 25,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mSV-014/22

Názov predmetu:
Súčasná chorvátska literatúra

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: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: referát na vybranú tému zo súčasnej chorvátskej
literatúry (30 bodov)
b) V skúškovom období: písomná skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
V priebehu semestra sa hodnotí aktívna účasť a vypracovanie seminárnej práce. V skúškovom
období bude písomná alebo ústna skúška. Študent môže mať počas semestra maximálne dve
absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné vedomosti o celkovom vývoji chorvátskej
literatúry od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Disponuje poznatkami o okolnostiach vzniku
všetkých kľúčových literárnych diel, vie identifikovať najdôležitejších reprezentantov z radu
chorvátskych spisovateľov, ktorí sa podieľali na vytváraní kvalitnej literárnej scény v domácom
prostredí a postupne aj získavali množstvo ocenení v zahraničí. Pozná spoločenské okolnosti vzniku
slovenských prekladov ich diel počas celej druhej polovice 20. storočia a v prvých dvoch decéniách
21. storočia. Predmet poskytne študentom komplexný pohľad aj na aktuálny stav chorvátskej
literatúry s dôrazom na najreprezentatívnejších živých predstaviteľov chorvátskej prózy, drámy a
poézie.

Stručná osnova predmetu:
1. Prehľad literárnych tendencií a generačných výstupov chorvátskych autorov v období od 60.
rokov 20. storočia po súčasnosť.
2. Chorvátska postmoderna – úvod do problematiky.
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3. Chorvátski autori (fantastičari) + ostatní prozaici 70. a 80. rokov 20. storočia (Pavao Pavličić,
Goran Tribuson, Stjepan Čuić, Veljko Barbieri, Ivan Aralica, Nedjeljko Fabrio).
4. Chorvátske ženy - autorky (Slavenka Drakulićová, Dubravka Ugrešićová, Irena Vrkljanová, Tena
Štivičićová).
5.Chorvátska dráma 70. a 80.rokov 20. storočia (Slobodan Šnajder, Ivo Brešan, Tomislav Bakarić,
Dubravko Jelačić-Bužimski, Senker-Škrabe-Mujičić).
6. Chorvátska lyrika 70. a 80. rokov 20. storočia (Zvonko Maković, Slavko Jendričko, Milorad
Stojević, Branko Maleš, Dubravka Oraićová-Tolićová, Jakša Fiamengo, Drago Štambuk).
7. Chorvátska literatúra v období občianskej vojny (1991 – 1995).
8. Chorvátska literatúra po rozpade Juhoslávie – štylistické a tematické tendencie. Rozvoj
novelistiky a románu.
9. Aktuálna chorvátska literárna scéna (poézia, dráma, próza).
10. Aktuálne literárne periodiká a literárne festivaly v Chorvátsku.
11. Mladá chorvátska generácia literátov (Marko Gregur, Andrijana Kos Lajtman, Damir Karakaš,
Ivana Sajko, Monika Herceg).
12. Recepcia súčasnej chorvátskej poetickej, prozaickej a dramatickej tvorby na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
• DETONI-DUJMIĆ, Dunja. Lijepi prostori (Hrvatske prozaistice od 1949. do 2010.). Zagreb:
Naklada Ljevak, 2011. ISBN 978-953-303-430-0. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• BAGIĆ, Krešimir. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970. - 2010. Zagreb: Školska
knjiga, 2016. ISBN 978-953-0-60949-5. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• PROSPEROV NOVAK, Slobodan. Povijest hrvatske književnosti. Od Baščanske ploče do
danas. Zagreb: Golden marketing, 2003. ISBN 953-212-033-5. Dostupné v príručnej knižnici
KSF, G214.
• RYZNAR, Anera. Suvremeni roman u raljama života (Studija o interdiskurzivnosti). Zagreb:
Disput, 2017. ISBN 978-953-260-281-4. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• DOROVSKÝ, Ivan. Některé zvláštnosti charvátské moderny a postmoderny. In. Slovanské
meziliterární shody a rozdíly. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 141-146. ISBN
80-210-3530-7. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
• NIKČEVIĆ, Sanja. Što je nama hrvatska drama danas? Zagreb: Naklada Ljevak, 2008. ISBN
978-9531-789-97-4. Dostupné v príručnej knižnici KSF, G214.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 47

A B C D E FX

31,91 31,91 29,79 4,26 2,13 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-moHI-426/22

Názov predmetu:
ŠK: Byzancia a latinský Západ v rokoch 1054-1204

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., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diskusia so zapojením všetkých účastníkov kurzu. Zodpovedanie vopred pripravených otázok
Podmienky udelenia kreditu. 100 % príprava na hodinu, prečítanie a spracovanie materiálov,
odpovede na otázky. Povolené absencie 2 (s ospravedlnenkou alebo bez)
3 absencie (náhradná forma kreditu – vypracovanie referátu na vybranú tému)
4 a viac neabsolvovanie predmetu
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študenti majú hlbšie poznatky týkajúce sa vzťahov dvoch dominantných
častí stredovekej kresťanskej Európy v období raného a vrcholného stredoveku. Dôraz pritom bude
kladený predovšetkým na genézu a povahu vzájomných politických a náboženských konfliktov,
ktoré až do súčasnosti natrvalo poznamenali kultúrny a civilizačný rámec dnešnej Európy a vzťahy
medzi rímsko-katolíckym a pravoslávnym svetom.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné stretnutie kurzu. Oboznámenie účastníkov kurzu s programom jednotlivých hodín kurzu,
formou, akou bude vedený a podmienkami hodnotenia
2. Byzancia a latinský Západ do roku 1054. Náčrt politických, náboženských a kultúrnych vzťahov
medzi oboma časťami kresťanského sveta
3. Vzťahy Byzancie a latinského Západu v predvečer Veľkej schizmy. Vieroučné rozdiely medzi
oboma cirkvami ich genéza a príčiny. Rímska kúria a jej reakcia na kritiku byzantskej strany
týkajúcu sa vieroučných rozdielností. Normanský faktor v polovici 11. storočia a jeho vplyv na
vzťahy medzi Byzanciou a pápežstvom
4. Rímski legáti v Konštantínopole. Priebeh roztržky. Vzájomné exkomunikácie a ich povahy.
5. Interpretácia udalostí z roku 1054. Oficiálne stanovisko rímskych legátov a stanovisko patriarchu
Michala I. Kerullaria a antiochijského patriarchu Petra
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6. Byzantská ríša v politike pápeža Gregora VII. Gregorova východná politika začiatkom 70. rokov
11. stor. Byzantská zahraničná politika medzi Normanmi a reformným pápežstvom
7. Byzancia a latinský Západ na počiatku epochy križiackych výprav. Byzantský cisár Alexios I.
Komnenos a jeho rokovania s pápežom Urbanom II. v roku 1089.
8. Byzancia a latinský Západ v rokoch 1095-1108: Od kresťanských spolubratov k heretikom.
9. Byzancia a latinský Západ v 12. storočí: politická rivalita Rímsko-nemeckého cisárstva a
Byzancie, prehĺbenie rozporov za II. a III. križiackej výpravy
10. Dobytie a vyplienenie Konštantínopola z roku 1204: sprisahanie alebo reťazový sled náhod?
11. Pápež Innocent III. a jeho postoj k udalostiam z roku 1204

Odporúčaná literatúra:
Pramene k jednotlivým hodinám kurzu (pramene k takzvanej Veľkej schizme z roku 1054,
korešpondencia pápeža Gregora VII., latinskí a byzantskí autori k epoche križiackych výprav a
pod.)
Odporúčaná literatúra:
ALEŠ, P.: Cirkevné dejiny III. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1996. ISBN
80-7097-229-7.
ZÁSTĚROVÁ, B. a kol. DĚJINY BYZANCE. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0454-8.
DVORNIK, F.: Byzantium and the Roman Primacy. New York: Fordham University Press, 1979.
ISBN
0-8232-0701-3.
RUNCIMAN, S. The Eastern Schism. Clarendon press 1955.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/mpCH-107/15

Názov predmetu:
Tlmočnícke repetitórium

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu výučbovej časti sa vyžaduje systematická domáca príprava, aktívna práca na hodinách
v priebehu celého semestra, 4 testy zamerané na odbornú terminológiu preberanú na hodinách.
Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia
musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Porušenie akademickej etiky má za následok
anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Klasifikačná stupnica v percentách:
A: 100 % – 92 % B: 93 % – 85 % C: 84 % – 76 % D: 77 % – 68 % E: 69 % – 60 % FX: 59 % –
0 % Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda stratégie konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. V jazykovom laboratóriu a
prostredníctvom audiovizuálnej techniky sa zdokonalil v simultánnom tlmočení z chorvátčiny do
slovenčiny a naopak. Dokáže tlmočiť texty z ďalších tematických okruhov, disponuje rozšírenou
slovnou zásobou z vybraných vedných odborov. Po ukončení procesu vzdelávania dokáže
realizovať samostatne a na odbornej úrovni konzekutívne a simultánne tlmočenie a uplatniť svoje
získané zručnosti vo svojom ďalšom štúdiu alebo konkrétnej tlmočníckej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Artikulačné, pamäťové a rétorické cvičenia. 2. Rozširovanie slovnej zásoby a odbornej
terminológie. 3. Tlmočnícke stratégie a zdokonaľovanie techniky koncentrácie. 4. Konzekutívne
tlmočenie vybraných textov zo slovenčiny do chorvátčiny. 5. Konzekutívne tlmočenie vybraných
textov z chorvátčiny do slovenčiny. 6. Simultánne tlmočenie vybraných textov zo slovenčiny
do chorvátčiny . 7. Simultánne tlmočenie vybraných textov z chorvátčiny do slovenčiny. 8.
Konzekutívne a simultánne tlmočenie v jazykovom laboratóriu. 9. Konzekutívne a simultánne
tlmočenie s využitím auditívnej techniky. 10. Konzekutívne a simultánne tlmočenie s využitím
audiovizuálnej techniky.

Odporúčaná literatúra:
KENÍŽ, Alojz. Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: 1980, 1986.
NOVÁKOVÁ, Taida. Tlmočenie – teória, výučba, prax. Bratislava: 1993.
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MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie: Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením
možného. Bratislava: Stimul, 2004. ISBN 80-88982-81-2.
MÜGLOVÁ,Daniela. Komunikácia, tlmočenie, preklad. Bratislava: Enigma, 2009.
KULIHOVÁ,Alica. Nema problema. Bratislava: Perfekt, 2013.
STAHL, Jaroslav. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie – teoretické otázky a
praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978-80-89238-98-9.
STAHL, Jaroslav (ed.). Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint, 2009. ISBN
978-80-89037-24-7.
VERTANOVÁ, Silvia et al. Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-4030-4.
Slovníky – prekladové, výkladové, synonymické, so špeciálnym odborným zameraním a pod.
Slovenské a chorvátske rozhlasové, televízne a internetové (stránky) nahrávky z oblasti kultúry,
politiky, ekonomiky, hospodárstva, medzinárodných vzťahov a pod.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

58,33 8,33 33,33 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Goran Marjanović

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KSF/bSV-002/15

Názov predmetu:
Vývin slovanských spisovných jazykov

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: jeden test (30 bodov).
b) V skúškovom období: ústna skúška (70 bodov). Na skúšku bude študent pripustený len s min.
počtom 18 bodov z priebežného hodnotenia testu.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A; 91-84: B; 83-76: C; 75-68: D; 67-60: E; 59-0: FX.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu disponuje vedomosťami o vývine slovanských
spisovných jazykov. Rozumie zložitým procesom štandardizácie súčasných spisovných jazykov
predovšetkým v južnoslovanskom a západoslovanskom priestore.

Stručná osnova predmetu:
1. Miesto slovanských jazykov v rámci indoeurópskej jazykovej rodiny; ich klasifikácia.
2. Otázky kodifikácie a vývinu slovenčiny.
3. Otázky kodifikácie a vývinu češtiny.
4. Otázky kodifikácie a vývinu poľštiny.
5. Otázky kodifikácie a vývinu lužickej srbčiny.
6. Otázky kodifikácie a vývinu slovinčiny.
7. Otázky kodifikácie a vývinu chorvátčiny.
8. Otázky kodifikácie a vývinu srbčiny.
9. Otázky kodifikácie a vývinu bosniančiny a čiernohorčiny.
10. Otázky kodifikácie a vývinu bulharčiny.
11. Otázky kodifikácie a vývinu macedónčiny.
12. Otázky kodifikácie a vývinu ruštiny.
13. Otázky kodifikácie a vývinu ukrajinčiny a bieloruštiny.
14. Slovanské mikrojazyky.



Strana: 48

Odporúčaná literatúra:
SESAR, Dubravka. Putovima slavenskih književnih jezika. Zagreb: Zavod za lingvistiku, 1996.
ISBN 953-175-050-5.
VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 2. Charakteristiky současných slovanských jazyků v
historickém kontextu. Praha: Euroslavica, 2009. ISBN 978-80-85494-87-7. Kniha je k dispozícii
v príručnej knižnici KSF, G225.
KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století).
Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.
GLADKOVA, Hana, VAČKOVA, Kina (eds.). Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha: FF UK,
2013. ISBN 978-80-7308-464-6.
GENZOR, Jozef. Jazyky sveta. História a súčasnosť. Bratislava: Lingea, 2015. ISBN
978-80-8145-114-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A B C D E FX

55,56 27,78 5,56 8,33 2,78 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil: prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.


