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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-30/16

Názov predmetu:
Frazeológia španielskeho jazyka

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa celkové hodnotenie na základe aktívnej účasti na prednáškach, za vypracovanie
semestrálnej práce a úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý získa menej ako 60 % z celkového hodnotenia. Stupnica hodnotenia: A: 93 -100
% , B: 85 - 92 %, C: 77- 84 % , D: 69-76 %, E: 60-68 %, FX: 59 % a menej. Študentovi sa povoľujú
max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s teoretickým uchopením frazeológie, s definičnými parametrami a
doplnkovými rysmi frazeologických jednotiek a ich kategorizáciou. Prostredníctvom aktuálne
používaného fondu frazém v španielčine sa naučí vyhľadávať ekvivalenty v materinskom jazyku.
Oboznámi sa so základmi frazeografie.

Stručná osnova predmetu:
1. Delimitácia frazeológie ako disciplíny v rámci jazykovedy.
2. Definícia frazeologickej jednotky, obligatórne a fakultatívne vlastnosti.
3. Frazeologické školy, prúdy. Súčasný stav bádania.
4. Stručná história frazeologických bádaní v španielskej jazykovede.
5. Charakteristika španielskej paremiológie.
6. Klasické klasifikácie frazém: Slovenská frazeologická škola.
7. Tematické rozdelenie frazeologického fondu. Onomaziologické slovníky.
8. Osobitosti španielskej frazeológie v porovnaní so slovenskou.
9. Problematika frazeografie. Translatologická prax a preklad frazém.
10. Ekvivalentácia na základe kontextuálneho použitia.
11. Aktívne jadro frazeológie pri komunikácii v španielčine.
12. Prezentácia samostatného výskumu na vybranú tému.

Odporúčaná literatúra:
CORPAS PASTOR, G. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1996.
ĎURČO, P. - MLACEK, I. Frazeologická terminológia. Bratislava: Stimul, 1995.
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HABOVŠTIAKOVÁ, K. - KROŠLÁKOVÁ, E. Frazeologický slovník. Človek a príroda vo
frazeológii. Bratislava: VEDA, 1996.
IRRIBAREN, J. M. El porqué de los dichos. Barcelona: Ariel, 2015.
ŠKULTÉTY, J. Súčasný španielský jazyk. Španielska frazeológia. Bratislava: UK, 1991. TRUP,
L. - BAKYTOVÁ, J. Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník.
Bratislava: Mikula, 2017.
VARELA, F. - KUBARTH, H. Diccionario fraseológico del espaňol moderno. Madrid: Gredos,
1994.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

37,93 17,24 20,69 13,79 3,45 6,9

Vyučujúci: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-moRO-403/21

Názov predmetu:
Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 1

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

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
SK
Aktivita na hodinách a vypracúvanie písomných zadaní, tvorí 60% hodnotenia, úspešné
absolvovanie ústnej skúšky tvorí 40% známky. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej
ako 60% z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie bez udania
dôvodu. Klasifikačná stupnica: A: 100-90 B: 89-85 C: 84-75 D: 74-70 E: 69-60 FX: 59 a menej.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent prehľad o vývinových tendenciách španielskej
literatúry 20. storočia na základe hlbšieho poznania ťažiskových diel tohto obdobia. Je schopný
analyzovať text na pozadí širších historických a spoločensko-kultúrnych súvislostí a formulovať
vlastnú interpretáciu umeleckého diela.

Stručná osnova predmetu:
1. Španielska literatúra 20. storočia. Periodizácia, generácie, literárne smery a autori.
2. Literárna generácia 98 ako reflexia krízy španielskej spoločnosti na prelome storočia.
3. Strieborný vek španielskej literatúry: „Čistá“ poézia Juana Ramóna Jiméneza.
4. Básnická Generácia 1927.
5. Federico García Lorca.
6. Španielska povojnová poézia.
7. Španielska povojnová próza. Tremendizmus.
8. Španielska povojnová próza. Existencializmus.
9. Ženské autorky v povojnovej próze.
10. Kritická analýza španielske povojnovej buržoázie.
11. Novátorské tendencie v španielskej próze.
12. Španielska literatúra v období prechodu k demokracii.
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Odporúčaná literatúra:
GULLÓN, Ricardo. Diccionario de Literatura Espaňola e Hispanoamericana. Madrid: Alianza
Editorial, 1993. ISBN 84-20652482
ALCHAZIDU, Athena, PÉREZ SINUSÍA, Yolanda, GÓMEZ GONZÁLEZ, Paula. Esbozo de la
Historia de la Literatura Espaňola. Brno: AP, 2004. ISBN 80-902652-3-5.
FORBELSKÝ, Josef, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan. Španělská moderní literatura 1898-2015.
Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-12993-3.
RICO, Francisco. Historia y crítica de la literatura espaňola. Barcelona: 1980-2000. ISBN
847-423185X.
SHAW, Donald: La Generación del 98. Madrid: Cátedra, 1968. ISBN 978-8437601151.
+ primárna literatúra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, španielsky, receptívna znalosť českého jazyka

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A B C D E FX

77,27 18,18 0,0 0,0 0,0 4,55

Vyučujúci: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-50/21

Názov predmetu:
Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa 60% z celkového hodnotenia na základe aktívnej účasti na seminároch a na
záverečnom kolokviu. 40% hodnotenia tvorí vypracovanie záverečnej seminárnej práce (analýza a
interpretácia vybraného poviedkového alebo lyrického textu).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, FX: 59 % a menej Vyučujúci
akceptuje max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Termín odovzdania záverečnej seminárnej práce bude oznámený najneskôr v poslednom týždni
semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent prehľad o vývinových tendenciách
hispanoamerickej literatúry druhej polovice 20. storočia na základe dôkladnejšieho poznania
ťažiskových literárnych textov. Je schopný kriticky analyzovať text na pozadí širších historických
spoločensko-kultúrnych súvislostí. Vie sformulovať a objasniť vlastnú interpretáciu umeleckého
diela.

Stručná osnova predmetu:
1. Hispanoamerická literatúra 20. storočia. Periodizácia, smery, autori.
2. Kríza a renovácia v hispanoamerickej próze 20. storočia.
3. Existencializmus v hispanoamerickej próze 20. storočia. Ernesto Sabato, Juan Carlos Onetti.
4. Fantastická literatúra, Jorge Luis Borges.
5. Počiatky novátorských tendencií v hispanoamerickej próze (José María Arguedas, Juan Rulfo).
6. Nový hispanoamerický román.
7. Fenomén „boom“ hispanoamerickej literatúry.
8. Zázračné reálno (Alejo Carpentier).
9. Fantastický realizmus (Julio Cortázar).
10. Magický realizmus (Gabriel García Márquez).
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11. Gabriel García Márquez: Sto rokov samoty.
12. Hispanoamerická poézia 20. storočia: od avantgardy k postmodernej poézii.

Odporúčaná literatúra:
BELLINI, Guiseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Ed. Castalia,1986.
ISBN 84-7039-757-5.
GÁLVEZ, Marina. La novela hispanoamericana contemporánea. Madrid : Taurus, 1940.
978-84-30625338.
HOUSKOVÁ, Anna. Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la
novela. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1769-5.
OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana 4. De Borges al presente.
Madrid: Alianza, 2004. ISBN 978-84-206-4720-9.
SHAW, Donald. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmodernismo. Madrid:
Cátedra, 1999. ISBN 978-84-376-0278-3.
+ primárna literatúra

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-51/21

Názov predmetu:
Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 3

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa 60% celkového hodnotenia priebežne na základe aktívnej účasti na seminároch,
vychádzajúcej z poznania primárnej literatúry. 40% hodnotenia tvorí aktívna účasť na záverečnom
kolokviu a formulovanie relevantných téz do diskusie.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, FX: 59 % a menej Vyučujúci
akceptuje max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent prehľad o tendenciách španielskej a
hispanoamerickej literatúry konca 20. a začiatku 21. storočia a orientáciu v ťažiskových dielach
tohto obdobia. Je schopný kriticky analyzovať text na pozadí širších historických spoločensko-
kultúrnych súvislostí. Vie sformulovať a relevantne objasniť vlastnú interpretáciu umeleckého
diela.

Stručná osnova predmetu:
1. Fenomén „postboom“ v hispanoamerickej literatúre.
2. Významné autorky hispanoamerickej literatúry konca 20. storočia.
3. Isabel Allende, román-svedectvo.
4. Mario Vargas Llosa (život a dielo).
5. Hispanoamerická poézia (avantgardy).
6. Mýtus v mexickej poviedke 20. storočia (E. Poniatowska, C. Fuentes).
7. Čikánska literatúra a problémy jej formovania.
8. "La movida madrileňa“ a Generácia X.
9. Španielska próza na konci 20. storočia.
10. Španielska literatúra historickej pamäti.
11. Súčasná španielska poviedka.
12. Súčasná hispanoamerická poviedka.
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Odporúčaná literatúra:
BELLINI, Guiseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Ed. Castalia,1986.
ISBN 84-7039-757-5.
FORBELSKÝ, Josef, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan Antonio. Španělská moderní literatura
1898-2015. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-2993-3.
GÁLVEZ, Marina. La novela hispanoamericana contemporánea. Madrid : Taurus, 1940. ISBN
978-88430625338.
OVIEDO, José Miguel. Historia de literatura hispanoamericana 4. De Borges al presente. Madrid:
Alianza 2004. ISBN 978-84-206-4720-9-
RICO, Francisco. Historia y crítica de la literatura espaňola. Barcelona: 1980-2000. ISBN
84-7423-740-8-.
SHAW, Donald. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmodernismo. Cátedra:
Madrid 1999. ISBN 978-84-376-0278-3.
+ primárna literatúra

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-03/22

Názov predmetu:
Hovorový jazyk a slang

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
25% známky bude tvoriť hodnotenie priebežných aktivít na hodinách počas semestra, 75% tvorí
písomná skúška. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-90 B: 89-80 C: 79-73 D: 72-66 E: 65-60 FX 59 a menej
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 25/75

Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí teoretické i praktické znalosti z hovorovej a subštandardnej vrstvy španielskeho
jazyka s osobitným zreteľom na prekladateľské riešenia do slovenčiny.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia, charakteristika, klasifikácia 2. Mechanizmy vzniku neologizmu (derivácia,
kompozícia, skrátenie ...) 3. Pôžičky z iných jazykov (angličtina, caló, francúzština ...). 4. Zdroje
expresivity a originality: rým, slovné hračky, prirovnania 5. Vekové rozdiely: jazyk mládeže,
jazyk detí 6. Profesijné sociolekty (lekári, rozhlasoví a televízni odborníci, šport...) 7. Študentský
žargón 8. Sociolety marginalizovaných vrstiev spoločnosti (zločinci, väzni, narkomani ...) 8.
Hispanoamerický slang 9. Tzv. všeobecný slang, prieniky s dialektami a štandardným jazykom 10.
Neologizácia, premeny slangu a hovorového štýlu v čase 11. Prehľad zdrojov, lexikografických
prameňov, korpusov

Odporúčaná literatúra:
SANMARTÍN SÁEZ, Julia. Diccionario de argot. Madrid: Espasa, 1998. ISBN 84-239-9248-9.
FITCH, Roxana. Jergas de habla hispana. ©2021 [cit. 2021-08-27]. Dostupné na: https://
www.jergasdehablahispana.org/
HERNÁNDEZ ALONSO, César. El lenguaje coloquial juvenil. In: Revista de la Asociación
Europea de Profesores de Español [online]. Madrid: AEPE, 1991, roč. XXI-XXII, č.38-39.



Strana: 11

[cit. 2021-10-22]. Dostupné na: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/
revista_38-39_21-22_91/revista_38-39_21-22_91_03.pdf.
PONS RODRÍGUEZ, Lola. Estamos en plan explicando la expresión "en plan". In:
Verne [online]. 2. 4. 2018. Dostupné na: https://verne.elpais.com/verne/2018/04/01/
articulo/1522599285_066782.html
PONS RODRÍGUEZ, Lola. (2018, septiembre) O sea, la de muletillas que usamos, ¿sabes?.
In: Verne [online]. 19. 9. 2018. Dostupné na: https://verne.elpais.com/verne/2018/04/01/
articulo/1522599285_066782.html

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

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. Mirian Núňez López

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-bpSP-27/19

Názov predmetu:
Katalánsky jazyk pre začiatočníkov 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné spracovanie 2-3 praktických úloh v priebehu semestra (30 % celkového hodnotenia) +
záverečný test z prebratej látky (70 % celkového hodnotenia). Hodnotiaca stupnica je nasledovná:
100-92 %: A; 91-84 %: B; 83-75 %: C; 74-70 %: D; 69-65 %: E; 64-60%: F; 59-0%.
Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a témy
priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky budú zverejnené
prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti. Porušenie akademickej etiky
má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia 30% /
70%

Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z katalánčiny a bude schopný sa dorozumieť v bežných situáciách
každodenného života. Výstupná úroveň na konci prvého semestra približne A1.

Stručná osnova predmetu:
1. Predstavenie kurzu a výučbových materiálov.
2. Katalánska výslovnosť.
3. Pozdravy, zdvorilostné frázy, prízvuk, číslovky.
4. Členy určité a neurčité, rod a číslo podstatných a prídavných mien.
5. Prítomný čas – pravidelné slovesá. Farby.
6. Prítomný čas – nepravidelné slovesá. Slovná zásoba na tému FAMÍLIA.
7. Privlastňovacie zámená, predložky A, EN, DE, AMB, PER.
8. Slovesá AGRADAR a ENCANTAR, ďalšie slovesá v prítomnom čase.
9. Udávanie hodín a ďalšie časové výrazy (dni v týždni, mesiace v roku apod.).
10. Rozdiely v používaní predložiek A a EN, rozdiely medzi slovesami SER a HAVER-HI.
11. Kvantifikátory, porovnávacie výrazy. Slovná zásoba na tému TEMPS LLIURE.
12. Záverečné opakovanie.

Odporúčaná literatúra:
BASTONS, Núria. Gramàtica pràctica del català (A1-B2). Barcelona: Teide, 2011.
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CREMADES, Elga et al. GramCat: Morfologie současné katalánštiny. Brno: Masarykova
univerzita, 2019. Dostupné online:
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js19/gramatica_catalana/web/index.html.
TVRDÁ-MOIX, Diana. Učebnice katalánštiny. Praha: SPN, 1977.
UTRERA DOMÍNGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
VILAGRASA, Albert et. al. A punt 1: curs de català A1. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2018.
ZAVADIL, Bohumil. Mluvnice katalánštiny. Praha: Karolinum, 2020.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, česky (na receptívnej úrovni)

Poznámky:
Slovak, Czech (passive knowledge)

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 51

A B C D E FX

37,25 27,45 11,76 5,88 11,76 5,88

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Jiří Pešek

Dátum poslednej zmeny: 07.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-bpSP-28/19

Názov predmetu:
Katalánsky jazyk pre začiatočníkov 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné spracovanie 2-3 praktických úloh v priebehu semestra (30 % celkového hodnotenia)
+ záverečný test z prebratej látky (60 % celkového hodnotenia) + krátky ústny pohovor (10 %
celkového hodnotenia). Hodnotiaca stupnica je nasledovná: 100-92 %: A; 91-84 %: B; 83-75 %:
C; 74-70 %: D; 69-65 %: E; 64-60%: F; 59-0%. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s
preukázanými dokladmi. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku
semestra. Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň
výučbovej časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia 30% /
70%

Výsledky vzdelávania:
Študent bude ovládať katalánčinu na úrovni učebnice A Punt 1 (lekcie 5-9). Výstupná úroveň na
konci tohto kurzu je približne A2.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné opakovanie – číslovky, slovesné tvary.
2. Zámená spojené s vyjadrením priameho predmetu.
3. Jednoduchý minulý čas (passat perifràstic).
4. Zámeno HO. Slovná zásoba na tému ALIMENTACIÓ.
5. Vyjadrovanie preferencií, kvantifikátory GENS a CAP.
6. Slovná zásoba na tému ROBA.
7. Slovná zásoba na tému CIUTAT / MÓN.
8. Zámeno HI. Ukazovacie zámena.
9. Precvičovanie, opakovanie.
10. Rozdiely medzi slovesami SABER, CONÉIXER i PODER.
11. Predprítomný čas. Doplnenie slovnej zásoby.
12. Záverečné opakovanie

Odporúčaná literatúra:
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BASTONS, Núria. Gramàtica pràctica del català (A1-B2). Barcelona: Teide, 2011. CREMADES,
Elga et al. GramCat: Morfologie současné katalánštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2019.
Dostupné online: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js19/gramatica_catalana/web/index.html.
TVRDÁ-MOIX, Diana. Učebnice katalánštiny. Praha: SPN, 1977. UTRERA DOMÍNGUEZ,
David. Cvičení z katalánštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2014. VILAGRASA, Albert et.
al. A punt 1: curs de català A1. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2018. ZAVADIL, Bohumil.
Mluvnice katalánštiny. Praha: Karolinum, 2020.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, česky (na receptívnej úrovni)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

37,5 25,0 12,5 12,5 12,5 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Jiří Pešek

Dátum poslednej zmeny: 07.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-14/21

Názov predmetu:
Konzekutívne 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: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50%): Aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie (50%): Záverečná skúška z konzekutívneho pretlmočenia cca 4-5–
minútového textu zo španielčiny na základe pamäti a konzekutívnej notácie.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si po úspešnom absolvovaní predmetu prehĺbi schopnosť prípravy značiek konzekutívneho
zápisu z vopred stanovenej tematickej oblasti. Zdokonaľuje svoj prejav pri tlmočení náročnejších
a dlhších španielskych textov za pomoci krátkodobej pamäti a konzekutívnej notácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry; 2. Pamäťové
cvičenia na trénovanie krátkodobej pamäti; 3. Vyhľadávanie a memorizácia ustálených slovných
spojení a kolokácií v španielčine; 4. Tréning samostatného hovoreného prejavu (bez čítania)
na stanovené témy v cudzom jazyku; 5. Práca s výberom vhodných štylistických prostriedkov
v cieľovom jazyku; 6. Zdokonaľovanie konzekutívneho zápisu. 7. Praktické precvičovanie
konzekutívneho tlmočenia na základe študentmi pripravovaných prejavov; 8. Spätná väzba
od vyučujúceho; 9. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe študentmi
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pripravovaných prejavov; 10. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe
študentmi pripravovaných prejavov; 11. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na
základe študentmi pripravovaných prejavov; 12. Príprava na záverečnú skúšku.

Odporúčaná literatúra:
GILLIES, A.: Note-taking For Consecutive Interpreting - A Short Course. Manchester : St.
Jerome, 2005.
VERTANOVÁ, S. et al. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2020. ISBN: 978-80-223-4994-9.
MAKAROVÁ, V.: Tlmočenie: hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného.
Bratislava : STIMUL, 2004.
MÜGLOVÁ, D.: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža.
Bratislava:
Enigma Publishing, 2009.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 75

A B C D E FX

17,33 41,33 34,67 5,33 1,33 0,0

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-15/21

Názov predmetu:
Konzekutívne 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: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KRom/A-mpSP-14/15 - Konzekutívne tlmočenie 1 alebo
FiF.KRom/A-mpSP-14/21 - Konzekutívne tlmočenie 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Preliminary assessment (50%): active participation in class.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50%): Aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie (50%): Záverečná skúška z konzekutívneho pretlmočenia cca 5-6–
minútového textu zo španielčiny na základe pamäti a konzekutívneho zápisu.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si po úspešnom absolvovaní predmetu prehĺbi schopnosť použitia značiek pri
konzekutívnom zápise. Zdokonalí svoj prejav pri tlmočení náročnejších a dlhších španielskych
vopred známych i neznámych prejavov rôznych rečníkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry; 2. Pamäťové
cvičenia na trénovanie krátkodobej pamäti; 3. Rétorické cvičenia. Zdokonaľovanie elokvenčných
schopností v oboch pracovných jazykoch; 4. Trénovanie samostatného hovoreného prejavu (bez
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čítania) na stanovené témy v cudzom jazyku; 5. Memorizácia ustálených slovných spojení,
kolokácií, frazém a termínov v španielčine; 6. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia
na základe študentmi pripravovaných prejavov; 7. Praktické precvičovanie konzekutívneho
tlmočenia na základe reálnych, študentmi adjustovaných prejavov osobností politického života; 8.
Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe reálnych, študentmi adjustovaných
prejavov osobností kultúrneho a spoločenského života; 9. Praktické precvičovanie konzekutívneho
tlmočenia na základe prejavov zo Speech repository; 10. Praktické precvičovanie konzekutívneho
tlmočenia na základe vyjučujúcim pripravovaných prejavov;11. Príprava na záverečnú skúšku; 12.
Spätná väzba od vyučujúceho.

Odporúčaná literatúra:
GILLIES, A.: Note-taking For Consecutive Interpreting - A Short Course. Manchester : St.
Jerome, 2005.
VERTANOVÁ, S. et al. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2020.
MAKAROVÁ, V.: Tlmočenie: hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného.
Bratislava : STIMUL, 2004.
MÜGLOVÁ, D.: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža.
Bratislava:
Enigma Publishing, 2009.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 43

A B C D E FX

23,26 41,86 27,91 2,33 2,33 2,33

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-16/21

Názov predmetu:
Konzekutívne tlmočenie 3

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% známky za priebežne sledovanú aktivitu na hodinách, vyučujúci dáva študentom priebežnú
spätnú väzbu na ich výkon + 50% za záverečné konzekutívne pretlmočenie cca 3-4–minútového
textu zo španielčiny na základe pamäti a konzekutívneho zápisu. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý získa menej ako 50% z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie
s preukázanými dokladmi. Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E:
67-60; FX: 59 a menej. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku
semestra. Témy záverečnej skúšky budú oznámené študentom minimálne dva týždne vopred. Koná
sa zvyčajne v zápočtovom týždni, presný dátum bude zverejnený prostredníctvom AIS najneskôr
dva týždne vopred.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi schopnosť konzekutívneho pretlmočenia dlhšieho, relatívne náročného
španielskeho textu na základe auditívne prijatej informácie, za pomoci krátkodobej pamäti. Upevní
si cvik v práci s tlmočníckou notáciou. Naučí sa pri tlmočení adekvátne používať odbornú
terminológiu, je schopný samostatného hovoreného prejavu a vystupovania pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Nácvik konzekutívnej notácie na základe odborných textov z rôznych oblastí.
2. Pamäťové cvičenia, zvládanie stresu.
3. Cvičenia na zvyšovanie kapacity analýzy a syntézy.
4. Fázy konzekutívneho tlmočenia.
5. Práca so značkami a symbolmi pri notácii, základné značky, odvodené, ad hoc značky
6. Prejavy z oblasti aktuálneho politického diania v hispanofónnych krajinách.
7. Prejavy z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia
8. Prejavy z oblasti moderných technológií
9. Politický prejav
10. Ekvivalentácia slovenských ustálených slovných spojení, kolokácií, frazém a termínov pri
translácii do cudzieho jazyka.
11. Nácvik kondenzácie a reformulácie prejavov
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12. Slávnostný prejav, príhovor.

Odporúčaná literatúra:
MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením
možného, Bratislava: Stimul, 2004. ISBN 80-88982-81-2. ŠVEDA, Pavol a DJOVČOŠ, Martin.
Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku. Bratislava: Veda, 2017. ISBN 978-80-224-1566-8.
VERTÁNOVÁ, Silvia. Tezaurus tlmočníka z / do španielčiny. Bratislava: UK, 2017. ISBN
978-80-223-4318-3. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia tlmočenie preklad, alebo, Prečo spadla
Babylonská veža? Nitra : Enigma, 2009. ISBN 978-80-89132-82-9.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 53

A B C D E FX

30,19 26,42 28,3 9,43 5,66 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-32/21

Názov predmetu:
Konzekutívne tlmočenie 4

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50 %): Prítomnosť a aktivita na hodinách.
Záverečné hodnotenie (50 %): Záverečná skúška z konzekutívneho pretlmočenia cca 5-6-
minútového textu zo slovenčiny do španielčiny na základe pamäti a konzekutívneho zápisu.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 % z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A, 91-84: B, 83-76: C, 75-68: D, 67-60: E, 59-0: FX
Študentovi sa nepovoľujú absencie bez preukázania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si po úspešnom absolvovaní predmetu osvojí schopnosť konzekutívneho pretlmočenia
relatívne náročného textu v oboch jazykových smeroch na základe auditívne prijatej informácie, za
pomoci krátkodobej pamäti a konzekutívnej notácie, v rozsahu 5-6 minút.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry;
2. Trénovanie konzekutívneho zápisu pri tlmočení do cudzieho jazyka;
3. Nácvik konzekutívneho tlmočenia do španielčiny;
4. Ekvivalentácia slovenských ustálených slovných spojení, kolokácií, frazém a termínov pri
translácii do španielčiny;
5. Zdokonaľovanie aktívnej slovnej zásoby a elokvenčných schopností v španielčine;
6. Trénovanie samostatného hovoreného prejavu na základe auditívne prijímaných informácií v
španielčine;
7. Zdokonaľovanie konzekutívneho zápisu;
8. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe študentmi pripravovaných
prejavov;
9. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe študentmi pripravovaných
prejavov;
10. Praktické precvičovanie konzekutívneho tlmočenia na základe študentmi pripravovaných
prejavov;
11. Príprava na záverečnú skúšku;
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12. Spätná väzba od vyučujúceho.

Odporúčaná literatúra:
VERTANOVÁ, S. et al. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2020. ISBN: 978-80-223-4994-9.
VERTANOVÁ, S. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava: UK, 2017. ISBN:
978-80-223-4318-3.
MAKAROVÁ, V.: Tlmočenie: hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného.
Bratislava : STIMUL, 2004.
MÜGLOVÁ, D.: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža.
Bratislava:
Enigma Publishing, 2009.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-Rom-1/20

Názov predmetu:
Konzekutívny zápis 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa 100 % celkového hodnotenia priebežne na základe vypracovávania písomných zadaní
na týždennej báze a aktívnej účasti na hodinách. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej
ako 60 % z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 % priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu ovláda základné techniky konzekutívneho zápisu, je
schopný vytvoriť si vlastný systém notácie.

Stručná osnova predmetu:
- analýza počutého textu
- mind maps
- zásady konzekutívneho zápisu
- nácvik techník tlmočníckej notácie

Odporúčaná literatúra:
GILLIES, A. Note-taking for consecutive interpreting a short course. London: Routledge, 2014.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Predmet prebieha v slovenskom jazyku.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Ján Tupý, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.11.2021
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Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-Rom-2/20

Názov predmetu:
Konzekutívny zápis 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa 100 % celkového hodnotenia priebežne na základe vypracovávania písomných zadaní
na týždennej báze a aktívnej účasti na hodinách. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej
ako 60 % z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 % priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný v praxi využívať komplexnú tlmočnícku notáciu s vlastným systémom. Rozumie
pravidlám tvorby symbolov a pozná zásady ich implementácie do notácie.

Stručná osnova predmetu:
- pokročilé techniky zápisu
- nácvik zápisu komplexných myšlienok a prejavov

Odporúčaná literatúra:
GILLIES, A. Note-taking for consecutive interpreting a short course. London: Routledge, 2014.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Predmet prebieha v slovenskom jazyku.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Ján Tupý, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.11.2021

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-23/21

Názov predmetu:
Kritika prekladu zo španielčiny

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: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna práca na seminári. Počas semestra analýza a prezentácia vybraného kritického článku o
preklade zo španielčiny do slovenčiny a na konci semestra prezentácia téz o vlastnej kritickej úvahe
o vybranom prekladovom diele (40). Počas skúškového obdobia záverečná práca – kritický článok
(60).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, FX: 59 % a menej.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Presný termín odovzdania záverečnej kritickej úvahy dostane študent na konci semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent prehľad o vývine slovenského myslenia o
kritike prekladu a o názoroch klasikov - významných slovenských teoretikov prekladu na
danú problematiku (Ferenčík, Bagin, Popovič, Hochel) i o dnešných náhľadoch slovenských
a zahraničných teoretikov a praktikov prekladu. Má schopnosť pracovať s primárnymi a
sekundárnymi zdrojmi a kriticky ich interpretovať. Dokáže sformulovať vlastnú kritickú úvahu o
vybranom prekladovom diele.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Aký význam má kritika prekladu?
2. Rôzne pohľady na kritiku prekladu 1 (Šabík, Ferenčík)
3. Rôzne pohľady na kritiku prekaldu 2 (Bagin, Popovič, Hochel)
4. Analýza rôznych kritických štúdií (Hochel, Kupková, Pappová)
5. Analýza rôznych kritických štúdií o prekladoch zo španielčiny (Noskovičová, Vaňková, Franek,
Petrovská)
6. Luis Sepúlveda: O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány . Koncepcia a stratégia prekaldu,
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7. Analýza a prezentácia kritického článku o preklade zo španielčiny v slovenských literárnych
časopisoch (Revue svetovej literatúry, Romboid, Slovenské pohľady, rak, Prekladateľské listy,
Kritika prekladu...)
8. Dva generačné preklady poviedky Julia Cortázara Lugar llamado Kindberg. Preklad a čas.
Idiolekt prekladateľa.
9. Gabriel García Márquez: Baltazárovo zázračné popoludnie. Starnutie prekladu.
10. Amado Nervo: La inquietud del diamante. Preklad, redakcia textu.
11. Prezentácia témy a téz k záverečnej kritickej štúdii.
12. Diskusia s pozvaným hosťom (prekladateľom, vydavateľom, redaktorom).

Odporúčaná literatúra:
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. ISBN
80-224-1593-0.
FERENČÍK, Ján. Kontexty prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982.
POPOVIČ, Anton (ed.). Originál - preklad. Interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran. 1983.
Hochel, Braňo. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN
80-220-0003-5.
PALKOVIČOVÁ, Eva, ŠOLTYS, Jaroslav. Bibliografia prekladov diel autorov píšucich po
španielsky (1900 – 2020). Bratislava: AnaPress, 2020. ISBN 978-80-2234-880-5.
Časopisy Revue svetovej literatúry, Slovenské pohľady, Romboid, Rak...
Prekladateľské listy, Kritika prekladu.

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

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: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-101/11

Názov predmetu:
Odborná mimoškolská prax 1

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovať dohodnutý druh mimoškolskej činnosti, v ktorej študent rozvíja a aplikuje poznatky
nadobudnuté počas štúdia v praxi, v rozsahu a množstve stanovenom vyučujúcim na začiatku
semestra. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie konkrétnej zručnosti, schopnosti, kompetencie v konkrétnom druhu činnosti v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie náplne podlieha predchádzajúcej dohode a schváleniu vyučujúcim.

Odporúčaná literatúra:
-

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

Poznámky:
Slovak, Spanish

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022
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Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-102/11

Názov predmetu:
Odborná mimoškolská prax 2

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovať dohodnutý druh mimoškolskej činnosti, v ktorej študent rozvíja a aplikuje poznatky
nadobudnuté počas štúdia v praxi, v rozsahu a množstve stanovenom vyučujúcim na začiatku
semestra. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie konkrétnej zručnosti, schopnosti, kompetencie v konkrétnom druhu činnosti v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie náplne podlieha predchádzajúcej dohode a schváleniu vyučujúcim.

Odporúčaná literatúra:
-

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

76,92 23,08 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-103/11

Názov predmetu:
Odborná mimoškolská prax 3

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovať dohodnutý druh mimoškolskej činnosti, v ktorej študent rozvíja a aplikuje poznatky
nadobudnuté počas štúdia v praxi, v rozsahu a množstve stanovenom vyučujúcim na začiatku
semestra. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie konkrétnej zručnosti, schopnosti, kompetencie v konkrétnom druhu činnosti v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie náplne podlieha predchádzajúcej dohode a schváleniu vyučujúcim.

Odporúčaná literatúra:
-

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-104/11

Názov predmetu:
Odborná mimoškolská prax 4

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovať dohodnutý druh mimoškolskej činnosti, v ktorej študent rozvíja a aplikuje poznatky
nadobudnuté počas štúdia v praxi, v rozsahu a množstve stanovenom vyučujúcim na začiatku
semestra. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie konkrétnej zručnosti, schopnosti, kompetencie v konkrétnom druhu činnosti v praxi.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie náplne podlieha predchádzajúcej dohode a schváleniu vyučujúcim.

Odporúčaná literatúra:
-

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-19/21

Názov predmetu:
Odborný preklad - audiovizuálne texty

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodine, vypracovanie zadaných úloh (50%), odovzdanie záverečného prekladu a
ústne zdôvodnenie vlastných prekladateľských riešení (50%).
Klasifikačná stupnica: A: 100-90 B: 89-80 C: 79-73 D: 72-66 E: 65-60 FX 59 a menej Presný
termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti. Vyučujúca akceptuje
max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základný prehľad v slovenskej a španielskej teórii audiovizuálneho prekladu.
Oboznámia sa so špecifikami prekladu dialógových listín. Naučia sa ovládať softvéry uľahčujúce
transkripciu z posluchu, úpravu a časovanie titulkov. Cvičenie prepisu z posluchu zdokonalí
porozumenie hovoreného textu, úprava preložených titulkov zasa rozvinie schopnosť kondenzácie
písomného prejavu. Po absolvovaní seminára budú študenti schopní samostatne preložiť, upraviť a
načasovať titulky k filmom a videám v pôvodnom španielskom znení.

Stručná osnova predmetu:
1. Špecifiká audiovizuálneho prekladu, druhy audiovizuálneho prekladu
2. Myslenie o audiovizuálnom preklade v hispanofónnych krajinách a v geografickom priestore
bývalého Československa
3. Prepis dialógov z posluchu
4. Preklad dialógovej listiny
5.-7. Práca s programami Visual Sub Sync a Subtitle Workshop
8.-10. Úprava a časovanie preložených titulkov
11.-12. Revízia finálnych titulkov, diskusia o prekladateľských problémoch

Odporúčaná literatúra:
DÍAZ CINTAS, Jorge. Nuevos retos y desarrollos en el mundo de la subtitulación. In: Puente.
Granada: Universidad de Granada [online]. 2005, s. 13-20. Dostupné na:
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http://www.ugr.es/~greti/puentes/puentes6/02%20Jorge%20Diaz.pdf
GROMOVÁ, Edita a JANECOVÁ, Emília. Preklad audiovizuálnych textov na
Slovensku - prekladateľské kompetencie a odborná príprava. In: Preklad a kultúra 4. Bratislava:
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa : Ústav svetovej literatúry SAV, 2012.
FUENTES LUQUE, Adrián. Aspectos profesionales y técnicos de la traducción audiovisual, con
especial referencia al caso de Espaňa. In: Trans. Málaga: Universidad de Málaga [online]. 2001,
roč. 5, s. 143-152. Dostupné na: http://www.trans.uma.es/Trans_5/t5_143-152_ALuque.pdf
JANECOVÁ, Emília. Preklad pre audiovizuálne médiá v kontexte slovenskej teórie, kritiky a
didaktiky prekladu. In: Prekladateľské listy 1. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
[online]. 2012, s. 22-28. Dostupné na:
http://www.fphil.uniba.sk/ojs/index.php/PL/article/view/7/5
MAKARIAN, Gregor. Dabing: Teória, realizácia, zvukové majstrovstvo. Bratislava: Ústav
hudobnej vedy SAV. 2005. ISBN 80-89135-03-X.
ŽELONKA, Ján. Špecifiká prekladu audiovizuálnych textov: polysemiotický rozmer
audiovizuálneho prekladu. In: Prekladateľské listy 2. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave [online]. 2013, s. 145-162. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk/ojs/index.php/PL/
article/view/35/32

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A B C D E FX

83,33 16,67 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Barbara Sigmundová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-17/21

Názov predmetu:
Odborný preklad - ekonomicko-právne texty

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa celkové hodnotenie na základe aktívnej účasti na prednáškach, za vypracovanie
priebežných zadaní (prekladov) a úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky. Kredity sa
neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 % z celkového hodnotenia. Stupnica hodnotenia: A:
93 -100 % , B: 85 - 92 %, C: 77- 84 % , D: 69-76 %, E: 60-68 %, FX: 59 % a menej. Študentovi
sa povoľujú max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými termínmi a prehĺbi si aktívnu slovnú zásobu z oblastí
hospodárstva, týkajúcu sa najmä podnikateľských aktivít, manažmentu podniku, marketingu,
logistiky, bankovníctva, burzy, etc., nevyhnutnú na korektnú transláciu textov a prejavov z danej
oblasti, s dôrazom na štylistiku odborných textov a ekvivalentáciu termínov v cieľovom jazyku.
Oboznámi sa taktiež so štýlom právnych dokumentov používaných v danej oblasti.

Stručná osnova predmetu:
1. LA EMPRESA. Sectores económicos. Tipos de sociedades mercantiles. Fuentes de capital.
2. RECURSOS HUMANOS. Tipos de contratos laborales. La formación y el mercado laboral.
3. MARKETING Y PUBLICIDAD. Actividad de agencias de publicidad. Promoción de venta.
4. COMPRAS Y VENTAS. Contrato compra-venta. Condiciones y formas de pago.
5. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. Principios de contratos mercantiles. Incoterms. Logística.
6. CÁMARAS DE COMERCIO. Antena comercial. Investigación del mercado. Comercio Exterior/
Interior.
7. LA BANCA. La historia de la actividad bancaria. Tipos de bancos. Títulos valores.
8. LA BOLSA. Términos básicos. Historia de la bolsa. Bolsa de valores. Bolsa de mercancías.
9. LOS IMPUESTOS. Contabilidad. La declaración fiscal.
10. Niektoré dokumenty právneho charakteru používané v danej oblasti.

Odporúčaná literatúra:
AGUIRRE BELTRÁN, B. - HERNANDO DE LARRAMENDI, M. Lenguaje jurídico. Madrid:
SGEL, 1997. ISBN: 84-7143-601-9
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PETRŽELOVÁ, J. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů pro školy i veřejnost. Praha:
Linde, 2007, ISBN: 978-80-7201-643-3
VERTANOVÁ, S. Comercio. Dinero. Banca. Bolsa. (str. 74-88) In: Tezaurus tlmočníka zo/do
španielčiny. Bratislava: UK, 2017, ISBN: 978-80-223-4318-3
+ materialy na preklad od vyučujúceho

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A B C D E FX

16,39 27,05 37,7 13,11 4,1 1,64

Vyučujúci: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-18/21

Názov predmetu:
Odborný preklad - prírodovedné a technické texty

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent bude hodnotený na základe vypracúvaných prekladov v podobe domácich úloh
priebežne počas semestra (100%), na ktoré bude dostávať na hodinách pravidelnú spätnú väzbu
od vyučujúceho. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s charakteristickými črtami a terminológiou prírodovedných textov z oblasti
chémie, geografie, fyziky, matematiky, biológie, strojárenstva a i. Naučí sa aplikovať teoretické
znalosti z translatológie na preklade vybraných textov prírodovedného a technického charakteru,
oboznámi sa s lexikografickými a korpusovými nástrojmi, pomocou ktorých dokáže vyhľadávať
konkrétne ekvivalenty v cieľovom jazyku.

Stručná osnova predmetu:
1. Pochopenie východiskového textu.
2. Vyhľadávanie a overovanie terminológie a prekladateľských riešení.
3. Práca s paralelnými textami.
4. Získavanie neznámych údajov, konzultácia so špecialistami.
5. Preklad medicínskeho textu.
6. Preklad strojárenského textu
7. Preklad geografického textu.
8. Preklad biochemického textu.
9. Preklad biologického textu
10. Preklad textu z oblasti informačných technológií.
11. Projekt prekladu konkrétnej a vopred odsúhlasenej španielskej stránky encyklopédie Wikipedia
do slovenčiny.

Odporúčaná literatúra:
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CABRÉ, María Teresa. La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona:
Antártida, 1993. ISBN 84-7596-405-2.
MASÁR, Ivan: Príručka slovenskej terminológie. Bratislava: VEDA, 1991. ISBN
80-224-0341-5.
NEWMARK, Peter. Manual de traducción. Madrid: Catedra, 2010. ISBN 978-84-376-1091-7.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

36,36 48,48 6,06 3,03 6,06 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-01/15

Názov predmetu:
Pragmalingvistika

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na hodinách a vypracúvanie písomných zadaní, tvorí 30% hodnotenia, úspešné
absolvovanie ústnej skúšky tvorí 70% známky.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 50% z celkového hodnotenia. Študentovi sa
povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59 a menej
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny
skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí teoretické i praktické znalosti z pragmalingvistiky s osobitným zreteľom na
kontrasty medzi španielčinou a slovenčinou.

Stručná osnova predmetu:
1. Pragmatika ako jazykovedná disciplína, definícia a základné pojmy. 2. Štýl, metapragmatické
vedomie 3. Význam hovoriaceho. ostenzívna komunikácia. 4. Interakcia v komunikácii, proxemika,
kinezika. 5. Inferenčná komunikácia, princíp kooperácie. 6. Kontext. 7. Zdvorilosť. 8. Konverzačné
implikatúry. 9. Rečové akty. 10. Rečové akty v interakcii. 11. Pragmatické škály. 12. Opakovanie.

Odporúčaná literatúra:
REYES, Graciela, BAENA, Elisa a URIOS, Eduardo. Ejercicios de pragmática 1. Madrid: Arco
Libros, 2005. ISBN 84-7635-424-X.
REYES, Graciela, BAENA, Elisa a URIOS, Eduardo. Ejercicios de pragmática 2. Madrid: Arco
Libros, 2005. ISBN 84-7635-426-6.
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte. Pragmática lingüística. Madrid: Gredos, 1987. ISBN
84-249-1243-8.
DOLNÍK, Juraj. Všeobecná lingvistika: Sémantika a pragmatika. Bratislava: Univerzita
Komenského, 1993. ISBN 80-223-0634-7.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, španielsky

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 35

A B C D E FX

68,57 14,29 0,0 5,71 5,71 5,71

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-02/21

Názov predmetu:
Praktická rétorika

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa známku za aktívnu účasť na hodinách, za rečovú aktivitu na hodinách v rámci zadaní
a za záverečný prejav na samostatne zvolenú tému s prípravou. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý získa menej ako 60 % z celkového hodnotenia. Stupnica hodnotenia: A: 93 -100 % , B: 85
- 92 %, C: 77- 84 % , D: 69-76 %, E: 60-68 %, FX: 59 % a menej. Študentovi sa povoľujú max.
2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent dosiahne vyššiu úroveň ústnej jazykovej kompetencie v španielčine. Natrénuje si postupy
tvorby komunikátu v závislosti od účelu, kontextu a publika. Oboznámi sa so základnými
argumentačnými technikami, naučí sa cielene využívať vybrané figúry a trópy. Zlepší svoje
elokvenčné aj improvizačné schopnosti, schopnosť premýšľať v cudzom jazyku pri tvorbe
komunikátu. Naučí sa využívať obsahovo paralelné, no štruktúrne odlišné prostriedky na designáciu
identického komunikátu.

Stručná osnova predmetu:
1. Rétorika verzus teória komunikácie. V čom nás vedia aj dnes poučiť starovekí rétori.
2. Ako hovoríme, keď niečo chceme (povedať). Ako niečo robíme slovami.
3. Cielená tvorba prejavu. Inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.
4. Rétorické ozdoby. Figúry a formálna stránka, trópy a významová stránka.
5. Metafora a metonymia v každodennej reči. Tvorba slávnostného prejavu.
6. Tri večné témy rozhovorov a slovesný čas. Ako meniť plynutie komunikácie.
7. Persuázia a manipulácia. Zásady etického presviedčania.
8. Tvorba agitačného prejavu.
9. Logické klamy. Argumentačné techniky.
10. Dôležitosť emócií. Tvorba originálneho prejavu.
11. Analýza rečového prejavu vybraných osobností.
12. Spätná väzba od kolegov a vyučujúceho.

Odporúčaná literatúra:
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BOSQUE, I. et al.: REDES – Diccionario combinatorio del español contemporáneo, SM
Madrid, 2006. ISBN: 84-675-1172-9
GÓMEZ-PABLOS, B. Teoría y práctica de la expresión e interacción orales en ELE. Bratislava:
UK, 2021
+ prezentácie vyučujúcej

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

37,5 25,0 25,0 0,0 0,0 12,5

Vyučujúci: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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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.KRom/A-mpSP-25/15

Názov predmetu:
Preklad a tlmočenie

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonaťa) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po
získaní kreditov za úspešné absolvovanieštátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na
riadne skončenie štúdia,b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných
predmetov a výberovýchpredmetov 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 absolvovaniaštudijného programu. Predmet štátnej skúšky sa
hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnýmistupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky
alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisiakonsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku
konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jejsúčasti sa rozhoduje hlasovaním.V súlade so znením
študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnychskúšok stanovuje dekan
a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svojetermíny štátnych skúšok
na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent saprihlasuje na štátnu skúšku
prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tritýždne 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 nariadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky
môžeštudent vykonaťa) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom
akademickom rokualebob) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich
akademických rokov vsúlade 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 trochpracovných dní po
termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mubránili ospravedlniť
sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebojej súčasť v určenom
termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, zdaného termínu štátnej
skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent štátnou skúškou potvrdí, že nadobudol požadovaný stupeň tlmočníckej a prekladateľskej
kompetencie.

Stručná osnova predmetu:
Prekladateľská časť:
Študent dostane populárno-náučný text v španielskom jazyku v rozsahu necelej normostrany, ktorý
preloží do slovenčiny. Skúšobná komisia poskytne študentovi primeraný čas na preklad, zhruba
60 minút. Preklad bude vypracovaný na počítači a zaslaný cez MS Teams komisii. Je povolené
používať slovníky.
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Tlmočnícka časť
Študent bude tlmočiť oboma smermi (ES -> SK, SK -> ES), môže si zvoliť pri ktorom z dvoch
typov tlmočenia bude slovenčina a španielčina východiskový a pri ktorom cieľový jazyk
1. Konzekutívne tlmočenie: 3-5 minútový prejav, žáner: publicistický so zameraním na aktuálne .
politické dianie, špecializovaná odborná terminológia bude oznámená dopredu.
2. Simultánne tlmočenie: 10 minútový prejav, publicistický so zameraním na aktuálne . politické
dianie, špecializovaná odborná terminológia bude oznámená dopredu.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
STAHL, Jaroslav. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? simultánne tlmočenie - teoretické
otázky a praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN: 978-80-89238-98-9. ŠTUBŇA,
Pavol. Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: UK, 2015. ISBN: 978-80-223-3943-8.
ŠVEDA, Pavol. Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia. Bratislava: UK, 2016.
ISBN: 978-80-223-4069-4 . MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou,
skúsenosťou a umením možného, Bratislava: Stimul, 2004. ISBN 80-88982-81-2. ŠVEDA,
Pavol a DJOVČOŠ, Martin. Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku. Bratislava: Veda,
2017. ISBN 978-80-224-1566-8. VERTÁNOVÁ, Silvia. Tezaurus tlmočníka z / do španielčiny.
Bratislava: UK, 2017. ISBN 978-80-223-4318-3. MÜGLOVÁ, Daniela. Komunikácia tlmočenie
preklad, alebo, Prečo spadla Babylonská veža? Nitra : Enigma, 2009. ISBN 978-80-89132-82-9.

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

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-24/21

Názov predmetu:
Preklad textov do španielčiny

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Priebežné hodnotenie (60%): aktívna účasť na hodinách, prezentácia všetkých písomných
prekladov a domácich úloh b) Záverečný preklad na vybranú tému (40%). Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Presný termín odovzdania
záverečného prekladu bude oznámený na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu ovláda východiskový i cieľový jazyk z lingválneho i
extralingválneho pohľadu, je schopný analyzovať slovenský text originál a s použitím správnych
prekladateľských stratégií ho preložiť do španielskeho jazyka na adekvátnej jazykovej i štylistickej
úrovni.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry; 2. Kultúrne
reálie, odborná slovná zásoba, výbrané gramatické javy v španielskom jazyku; 3. Preklad
publicistického textu; 4. Preklad politického textu; 5. Preklad ekonomického textu; 6. Preklad
akademického textu; 7. Preklad psychologického textu; 8. Preklad pedagogického textu; 9. Preklad
sociologického textu; 10. Práca na záverečnom preklade; 11. Odovzdanie záverečného prekladu;
12. Korektúra záverečného prekladu a komentár k prekladu.

Odporúčaná literatúra:
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GARCÍA YEBRA, V. En torno a la traducción. Madrid: Gredos, 1989. MISTRÍK, J. Štylistika.
Bratislava: SPN, 1985. NEWMARK, P. A textbook of translation. Essex: Longman, 2005.
GÓMEZ TORREGO, L. Gramática didáctica del espaňol. Madrid: Ediciones SM, 2007.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A B C D E FX

13,79 55,17 20,69 6,9 3,45 0,0

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-11/21

Názov predmetu:
Simultánne tlmočenie 1

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

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa známku za priebežne sledovanú aktivitu na hodinách a za výsledky previerok
osvojenia vybranej slovnej zásoby. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 % z
celkového hodnotenia. Stupnica hodnotenia: A: 93 -100 % , B: 85 - 92 %, C: 77- 84 % , D: 69-76
%, E: 60-68 %, FX: 59 % a menej. Študentovi sa nepovoľujú absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s prístrojovou technikou používanou pri simultánnom tlmočení , osvojí
si základné charakteristiky tlmočenia v kabíne a nacvičí štiepenie pozornosti. Spätná kontrola
nahraného výkonu mu umožňuje vedome pracovať nad odstránením prípadných nedostatkov.

Stručná osnova predmetu:
1.Teoretický úvod do jednotlivých druhov simultánneho tlmočenia.
2. Základy manipulácie s tlmočníckou technikou (kabíny).
3. Cvičenia na štiepenie pozornosti.
4. Nácvik décalage. Shadowing. Translácia známeho textu.
5. Rozširovanie odbornej slovnej zásoby – previerky simultánnej schopnosti ekvivalentácie
vybraných pojmov a zvratov.
6. Nácvik tlmočenia z listu.
7. Analýza hovorených prejavov, nacvičovanie schopnosti syntézy využitím redundancie prejavu
(použitie „filtra“).
9. Príprava glosárov. Ekvivalentácia zvratov a termínov z vybranej odbornej oblasti.
10. Samostatná príprava prejavu.
11. Písomné podklady a notácia pri tlmočení v kabíne.
12. Spolupráca tlmočníkov v kabíne.

Odporúčaná literatúra:
STAHL, J. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? simultánne tlmočenie - teoretické otázky a
praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN: 978-80-89238-98-9
ŠTUBŇA, P. Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava? UK, 2015. ISBN: 978-80-223-3943-8
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ŠVEDA, P. Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia. Bratislava: UK, 2016. ISBN:
978-80-223-4069-4
VERTANOVÁ, S. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava: UK, 2017. ISBN:
978-80-223-4318-3
+ Audiovizuálne i písané prejavy vybrané a spracované vyučujúcim

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A B C D E FX

15,05 44,09 36,56 2,15 1,08 1,08

Vyučujúci: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD., Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-12/21

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: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety: FiF.KRom/A-mpSP-11/15 - Simultánne tlmočenie 1FiF.KRom/A-
mpSP-11/21 - Simultánne tlmočenie 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50%): Aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie (50%): Záverečná skúška z tlmočenia z listu
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si po úspešnom absolvovaní predmetu prehlbuje osobný lexikón prefabrikovaných
jazykových konštrukcií, trénuje odstup od rečníka a štylizáciu v cieľovom jazyku. Spätná kontrola
nahraného výkonu mu umožňuje vedome pracovať nad odstránením prípadných nedostatkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry; 2.
Samostatná príprava prejavu; 3. Tréning rečníckych schopností, správnej štylizácie a prejavu pred
publikom v cudzom jazyku, 4. Nácvik „décalage“ – odstupu od rečníka; 5. Tréning simultánneho
tlmočenia v kabíne zo španielčiny do slovenčiny na základe pripraveného textu z vybranej oblasti; 6.
Tréning simultánneho tlmočenia v kabíne zo španielčiny do slovenčiny na základe neznámeho textu
z vybranej oblasti; 7. Sledovanie tlmočenia z plenárnych schôdzí Európskeho parlamentu (a iných)
a následný rozbor jednotlivých tlmočníckych stratégií; 8. Nácvik tlmočenia prejavov rôznych
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rečníkov (na základe disponibilných audiomateriálov); 9. Nácvik tlmočenia prejavov rôznych
rečníkov (na základe disponibilných audiomateriálov); 10. Príprava simulovaných konferencíí v
španielčine a ich tlmočenie do slovenčiny; 11. Príprava na záverečnú skúšku; 12. Spätná väzba od
vyučujúceho.

Odporúčaná literatúra:
VERTANOVÁ, S. et al. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2020. ISBN: 978-80-223-4994-9.
VERTANOVÁ, S. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava: UK, 2017. ISBN:
978-80-223-4318-3.
ŠTUBŇA, P.: Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
ISBN 978-80-223-3943-8.
MAKAROVÁ, V.: Tlmočenie: hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného.
Bratislava : STIMUL, 2004.
Glosáre pre tlmočníkov EÚ

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A B C D E FX

36,76 26,47 25,0 7,35 2,94 1,47

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-13/21

Názov predmetu:
Simultánne tlmočenie 3

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
50% známky za priebežne sledovanú aktivitu na hodinách a 50% za záverečnú skúšku zo
simultánneho tlmočenia v kabíne zo slovenčiny do španielčiny. Kredity sa neudelia študentovi,
ktorý získa menej ako 50% z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie
s preukázanými dokladmi. Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E:
67-60; FX: 59 a menej. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku
semestra. Témy záverečnej skúšky budú oznámené študentom minimálne dva týždne vopred. Koná
sa zvyčajne v zápočtovom týždni, presný dátum bude zverejnený prostredníctvom AIS najneskôr
dva týždne vopred.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent si nacvičí simultánne tlmočenie do cudzieho jazyka. Cieľavedome pracuje na rozširovaní
slovnej zásoby a rečníckej kompetencie v španielčine. Spätná kontrola nahraného výkonu mu
umožňuje vedome pracovať nad odstránením prípadných nedostatkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Tréning simultánneho tlmočenia zo slovenčiny do španielčiny.
2. Precvičovanie schopnosti samostatného prednesu príspevku so zreteľom na jeho simultánne
tlmočenie do cudzieho jazyka.
3. Rozbor a návrh riešenia problematických jazykových javov pri tlmočení zo slovenčiny do
španielčiny.
4. Samostatná terminologická príprava z vybraných oblastí.
5. Precvičovanie aktívnej slovnej zásoby v cudzom jazyku.
6. Rozvoj slovnej zásoby v oblasti ustálených spojení, frazém, kolokácií, terminológie v cieľovom
jazyku (španielčine) na dosiahnutie adekvátneho pretlmočenia nielen po obsahovej, lež i štylistickej
stránke prejavu.
7. Tlmočenie politických prejavov
8. Tlmočenie prejavu z oblasti ochrany životného prostredia.
9. Tlmočenie z oblasti ekonomiky a financií.
10. Tlmočenie z oblasti diplomacie a zahraničných vzťahov.
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11. Tlmočenie z oblasti európskych inštitúcií
12. Tlmočenie z oblasti aktuálnych politicko-spoločenských udalostí v hispanofónnych krajinách.

Odporúčaná literatúra:
STAHL, Jaroslav. Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? simultánne tlmočenie - teoretické otázky
a praktické odpovede. Bratislava: Iris, 2013. ISBN: 978-80-89238-98-9. ŠTUBŇA, Pavol.
Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: UK, 2015. ISBN: 978-80-223-3943-8. ŠVEDA,
Pavol. Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia. Bratislava: UK, 2016. ISBN:
978-80-223-4069-4 VERTANOVÁ, Silvia. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava:
UK, 2017. ISBN: 978-80-223-4318-3.
+ Audiovizuálne i písané prejavy vybrané a spracované vyučujúcim
+ Glosáre pre tlmočníkov EÚ + Audiovizuálne i písané texty a prejavy vybrané a spracované
vyučujúcim + Prejavy pripravené študujúcimi: všetko prístupné v MS Teams

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

28,89 40,0 22,22 4,44 2,22 2,22

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-28/21

Názov predmetu:
Simultánne tlmočenie 4

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50%): Aktivita na hodinách
Záverečné hodnotenie (50%): Záverečná skúšku zo simultánneho tlmočenia v kabíne zo slovenčiny
do španielčiny.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má
za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu zvládne simultánne tlmočenie do cudzieho jazyka,
rozširí si slovnú zásobu a zlepší si rečnícku kompetenciiu v španielčine. Spätná kontrola nahraného
výkonu mu umožňuje vedome pracovať nad odstránením prípadných nedostatkov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky, uvedenie materiálov a odbornej literatúry; 2. Tréning
simultánneho tlmočenia zo slovenčiny do španielčiny; 3. Precvičovanie schopnosti samostatného
prednesu príspevku so zreteľom na jeho simultánne tlmočenie do cudzieho jazyka; 4. Rozbor
a návrh riešenia problematických jazykových javov pri tlmočení zo slovenčiny do španielčiny;
5. Práca s výberom vhodných štylistických prostriedkov v cieľovom jazyku; 6. Samostatná
terminologická príprava z vybraných oblastí; 7. Precvičovanie aktívnej slovnej zásoby v cudzom
jazyku; 8. Rozvoj slovnej zásoby v oblasti ustálených spojení, frazém, kolokácií, terminológie
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v cieľovom jazyku (španielčine) na dosiahnutie adekvátneho pretlmočenia nielen po obsahovej,
lež i štylistickej stránke prejavu; 9. Práca so Speech repository; 10. Nácvik tlmočenia prejavov
rôznych rečníkov (na základe disponibilných audiomateriálov); 11. Príprava na záverečnú skúšku;
12. Spätná väzba od vyučujúceho.

Odporúčaná literatúra:
VERTANOVÁ, S. et al. Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2020. ISBN: 978-80-223-4994-9.
VERTANOVÁ, S. Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. Bratislava: UK, 2017. ISBN:
978-80-223-4318-3.
ŠTUBŇA, P.: Základy simultánneho tlmočenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
ISBN 978-80-223-3943-8.
MAKAROVÁ, V.: Tlmočenie: hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného.
Bratislava : STIMUL, 2004.
Glosáre pre tlmočníkov EÚ Audiovizuálne i písané texty a prejavy vybrané a spracované
vyučujúcim

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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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.KRom/A-mpSP-26/15

Názov predmetu:
Španielska literatúra a kultúra

Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonaťa) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po
získaní kreditov za úspešné absolvovanieštátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na
riadne skončenie štúdia,b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných
predmetov a výberovýchpredmetov 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 absolvovaniaštudijného programu. Predmet štátnej skúšky sa
hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnýmistupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky
alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisiakonsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku
konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jejsúčasti sa rozhoduje hlasovaním.V súlade so znením
študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnychskúšok stanovuje dekan
a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svojetermíny štátnych skúšok
na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent saprihlasuje na štátnu skúšku
prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tritýždne 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 nariadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky
môžeštudent vykonaťa) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom
akademickom rokualebob) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich
akademických rokov vsúlade 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 trochpracovných dní po
termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mubránili ospravedlniť
sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebojej súčasť v určenom
termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, zdaného termínu štátnej
skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Skúška pozostáva z overovania vedomostí o španielskej literatúre a kultúre, pričom sa kladie
dôraz na schopnosť tvorivo využívať dosiahnuté teoretické vedomosti pri hľadaní širších
literárnohistorických súvislostí a pri interpretácií literárnych diel a smerov.

Stručná osnova predmetu:
1. Študent sa dostaví na prihlásený termín štátnej skúšky podľa harmonogramu stanoveného
katedrou.
2. Študent dostane tri otázky z troch okruhov predmetu štátnej skúšky, ktoré sa zadávajú písomne
a anonymne formou náhodného výberu z vytlačených otázok alebo generátora.
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3. Skúšobná komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede na zadané
otázky.
4. Študent prezentuje pripravené odpovede na otázky pred skúšobnou komisiou a odpovedá aj na
doplňujúce otázky.
5. 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.
Obsah štátnej skúšky:
Súčasné dejiny Španielska:
1. Reštaurátorský režim: vláda Alfonsa XII. a regentstvo Maríe Cristiny (1876-1902).
Cristina (1876-1902): Cánovas del Castillo a ústava z roku 1876. Sociálne a hospodárske zmeny.
2. Parlamentná monarchia Alfonza XIII (1902-1931). Kríza a nástup nových politických lídrov.
Nacionalizmus.
3. Diktatúra Primo de Rivera (1929 - 1931): Etapy diktatúry. Pád Alfonz XIII.
4. Druhá republika (1931-1936)
5. Občianska vojna (1936-1939): konflikt medzi dvoma Španielskami. Medzinárodný kontext
španielskej občianskej vojny. Republikánsky exil.
6. Francova diktatúra I: povojnové obdobie, autarkia (1939-1950). Tri piliere Francovho režimu:
cirkev, armáda a Falange.
7. Frankova diktatúra II: Otvorenie sa vonkajšiemu svetu (50. roky) a rozvoj (1960-1973).
8. Kríza frankizmu a Frankova smrť (1973-75): Imobilisti verzus rupturisti (1973-75).
rupturisti
9. Obnova demokracie (1975-1982): Úloha kráľa Juana Carlosa pri obnove demokracie v
Španielsku. Obnovenie demokracie v Španielsku. Vláda UCD.
10. Ústava z roku 1978 a model štátu autonómnych regiónov. Nová demokracia: neúspešný pokus
o štátny prevrat (23-F).
Súčasné dejiny Latinskej Ameriky:
1. Nezávislosť španielsko-amerických krajín: jej príčiny a vývoj.
2. Krajiny Latinskej Ameriky po získaní nezávislosti: caudillismo. Fragmentácia. Pohraničné vojny.
Civilizácia verzus barbarstvo.
3. Vonkajší rast (1900-1930): exportné ekonomiky a ich kríza. Mexická revolúcia.
4. Vnútorný rast (1930-1960). Intervencionizmus a diktátorské a populistické režimy. ECLAC a
teória závislosti.
5. Kubánska revolúcia a jej medzinárodné dôsledky: bipolárny svet. Politika USA: Aliancia za
pokrok. Vplyv kubánskej revolúcie na krajiny Latinskej Ameriky.
6. Diktátorské režimy (ľavicové a pravicové) a populistické režimy v Latinskej Amerike (Perónov
justicializmus).
7. Občianske vojny v Strednej Amerike: Guatemala: eskadry smrti; Nikaragua: Somozovia,
sandinistická revolúcia a contras; Salvádor: FMLN; Panama: význam prieplavu, vojenská diktatúra
(Torrijos, Noriega).
8. Vojenské diktatúry v Južnej Amerike: Pinochetazo (Čile) a argentínska vojenská junta
(1976-1983).
9. NAFTA, Čile po Pinochetovi, Menemova Argentína, Fujimoriho Peru.
10. Fenomén gerilových skupín a obchodovania s drogami: FARC (Kolumbia), Sendero Luminoso
(Peru), EZLN (Chiapas, Mexiko), kolumbijské a mexické kartely.
Španielska a latinskoamerická literatúra:
1. Modernizmus a literárna generácia '98.
2. Básnická generácia '27
3. Španielska povojnová próza (tremendismo, existenciálny román...)
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4. Španielska povojnová poézia (zakorenená poézia a vykorenená poézia...)
5. Španielska literatúra od roku 1975 (inovačné tendencie v španielskej próze).
6. Španielska literatúra od 90. rokov 20. storočia
7. Kríza a obnova v španielsko-americkej beletrii
8. Španielsko-americká poézia 20. storočia (Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Octavio Paz...)
9. "Boom" v španielsko-americkom rozprávaní (zázračný realizmus, magický realizmus,
fantastický realizmus a jeho predstavitelia).
10. Svedectvo a "post-boom" (Isabel Allende, Laura Esquivel, Luis Sepúlveda...)

Obsahová náplň štátnicového predmetu:
I. Súčasné dejiny Španielska:
1. Reštauračný režim: vláda Alfonza XII. a regentstvo Márie Cristiny (1876-1902): Cánovas del
Castillo a ústava z roku 1876. Sociálne a ekonomické zmeny.
2. Parlamentná monarchia za Alfonza XIII. (1902-1931). Kríza systému a objavenie sa nových
politických lídrov. Nacionalizmy.
3. Diktatúra Prima de Riveru (1929 - 1931): Etapy diktatúry. Pád Alfonza XIII.
4. Druhá republika (1931-1936) Reformné dvojročie a pravicové dvojročie. Ľudový front a pád
Druhej republiky.
5. Občianska vojna (1936-1939): Medzinárodný kontext a priebeh španielskej občianskej vojny.
6. Francova diktatúra I.: Povojnové obdobie, autarkia, medzinárodná izolácia (1939-1950).
7. Diktatúra Franca II.: Otvorenie sa navonok (50. roky) a ekonomický zázrak (1960-1973)
8. Kríza Francovho režimu a smrť Franca (1973-75).
9. Obnova demokracie (1975-1982): Úloha kráľa Juana Carlosa pri budovaní demokracie v
Španielsku. Vláda UCD.
10. Ústava z roku 1978 a koncepcia autonómnych komunít. Neúspešný pokus o prevrat (23-F).
II. Moderné dejiny Latinskej Ameriky:
1. Nezávislosť hispanoamerických krajín: príčiny a priebeh.
2. Hispanoamerické krajiny po získaní nezávislosti: caudillismo, rozpad na menšie celky.
Pohraničné vojny. Civilizácia verzus barbarstvo.
3. Vonkajší rast (1900-1930): Exportné ekonomiky a kríza. Mexická revolúcia.
4. Vnútorný rast (1930-1960). Intervencionizmus a diktátorské a populistické režimy. CEPAL a
teória závislosti.
5. Kubánska revolúcia a jej medzinárodné dôsledky: bipolárny svet. Politika USA: Aliancia za
pokrok. Vplyv kubánskej revolúcie na hispanoamerické krajiny.
6. Diktátorské (ľavicové a pravicové) a populistické režimy v Latinskej Amerike (Perónov
justicializmus).
7. Stredoamerické občianske vojny: Guatemala: Jednotky smrti; Nicaragua: Somozovci,
sandinistická revolúcia a los contras; občianska vojna v Salvádore; Panama: dôležitosť prieplavu,
vojenská diktatúra (Torrijos, Noriega).
8. Vojenské diktatúry Južnej Ameriky: pinochetazo (Čile) a argentínska junta (1976-1983)
9. 90. roky: hispanoamerické krajiny po studenej vojne: Mexiko a NAFTA, Čile po Pinochetovi,
Menemova Argentína, Fujimoriho Peru
10. Gerily a obchod s drogami: FARC (Kolumbia), Sendero Luminoso (Peru), EZLN (Chiapas,
Mexiko), kolumbijské a mexické kartely
III. Španielska a latinskoamerická literatúra:
1. Modernizmus a literárna generácia 98
2. Generácia 27
3. Španielsky povojnový príbeh (tremendizmus, existenciálny román...)
4. Španielska povojnová poézia („poesía arraigada” a „poesía desarraigada”)
5. Španielska literatúra po roku 1975 (inovatívne trendy v španielskej próze)
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6. Španielska literatúra 90. rokov
7. Kríza a obnova hispanoamerickej prózy
8. Latinskoamerická poézia 20. storočia (Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio Paz ...)
9. „Boom“ hispanoamerickej prózy (fantastický realizmus, magický realizmus a jeho predstavitelia)
10. „Svedecká” literatúra a „postboom“ (Isabel Allende, Laura Esquivel, Luis Sepúlveda...)

Odporúčaná literatúra:
BELLINI, Guiseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Ed. Castalia,1986.
ISBN 84-7039-757-5. GÁLVEZ, Marina. La novela hispanoamericana contemporánea. Madrid :
Taurus, 1940. 978-84-30625338. SHAW, Donald. Nueva narrativa hispanoamericana. Boom,
posboom, posmodernismo. Madrid: Cátedra, 1999. ISBN 978-84-376-0278-3. SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ, Juan Antonio. Španělská moderní literatura 1898-2015. Praha: Karolinum,
2017. ISBN 978-80-246-2993-3. KlÍMA, Jan: Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Lidové noviny,
2015. ISBN 978-80-7422-368-6. Preston, La Guerra Civil Española, Madrid: Debate, 2016,
SKIDMORE, Thomas a SMITH, Peter H. Historia contemporánea de América Latina, Barcelona,
Crítica, 2005. ISBN 978-0-19-517013-9. CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska. Praha: Lidové
noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-525-3

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

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-29/16

Názov predmetu:
Štylistika španielskeho jazyka

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:
Študent získa 40% z celkového hodnotenia priebežne na základe vypracovania analýzy jednotlivých
typov a aktívnej účasti na hodinách; 60% hodnotenia tvorí záverečná písomná skúška. Kredity sa
neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej
etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent zvládne základné princípy z oblasti španielskej
štylistiky.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod: prezentácia predmetu, podmienky absolvovania, uvedenie materiálov a odbornej
literatúry. 2. Funkčné štýly v španielčine, ich klasifikácia; 3. jazyk reklamy; 4. administratívny štýl;
5. náučný štýl;6. jazyk španielskej tlače; 7. charakteristika ekonomických textov; 8. charakteristika
právnických textov; 9. charakteristika vedeckých textov; 10. charakteristika technických textov;
11. charakteristika humanitckých textov; 12. Príprava na záverečnú písomnú skúšku.

Odporúčaná literatúra:
TRUP, L.: Introducción a la estilístia española. Bratislava: AnaPress, 2000.
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PAZ GAGO. J.M. La estilística. Madrid: Sintesis, 1993.
MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava: SPN, 1997.
MLÝNKOVÁ, L. – MACÍKOVÁ, O.: Obchodní španělština – Español Comercial. Brno:
Computer Press, 2005.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 43

A B C D E FX

23,26 65,12 11,63 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.



Strana: 62

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-21/21

Názov predmetu:
Umelecký preklad 1

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študent odovzdá tri preklady, ktoré budú skomentované a ohodnotené. (20+20+20)
Počas skúškového obdobia odovzdá záverečný preklad s vlastným komentárom k relevantným
prekladateľským problémom. (40)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Preložený text je podmienkou účasti na seminári. Presný termín odovzdania záverečného prekladu
a originálny text na preklad dostane študent na konci semestra.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, FX: 59 % a menej Vyučujúci
akceptuje max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent schopný určiť špecifikum (významovú a estetickú
konštantu) umeleckého textu a zohľadniť ho pri vlastnom preklade. Vie analyzovať a interpretovať
text ako základ pri úvahách o adekvátnej prekladateľskej stratégii. Má skúsenosti s prekladom
rôznorodých umeleckých textov. Orientuje sa v základných otázkach autorstva prekladu v kontexte
prekladateľskej a vydavateľskej praxe.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Umelecký preklad a jeho špecifiká.
2. Julio Cortázar: Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Umelecký text /
pragmatický text.
3. Dramatický text a špecifiká jeho prekladu. Hovorovosť, prirodzenosť.
4. Slang, intertextualita, fragmentárny text a preklad.
5. Zoé Valdés: La nada cotidiana. Preklad úryvku z románu. Komparácia s českým prekladom.
Problematika prekladu „časti“ umeleckého textu. Redakčná práca s textom (kedysi a dnes)
6. Preklad mikropoviedky podľa vlastného výberu (vzájomná „redakcia“ textu)
7. Guillermo Cabrera Infante: Secretos de mujer 1 (slovné hry, alúzie, intertextualita)
8. Guillermo Cabrera Infante: Secretos de mujer 2
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9. Elvira Lindo: Manolito Gafotas. Preklad literatúry pre deti.
10. Recepcia prekladov z literatúr písaných po španielsky na Slovensku
11. Gabriel García Márquez: Baltazarovo zázračné popoludnie. Preklad a komparácia s existujúcim
prekladom. Otázka „starnutia“ prekladu.
12. Významní slovenskí prekladatelia zo španielčiny do slovenčiny.

Odporúčaná literatúra:
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. ISBN
80-224-0593-0. HEČKO, Blahoslav. Dobrodružstvo prekladu. Slovenský spisovateľ, 1991.
ISBN 80-220-0160-0. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia.
Bratislava: VEDA 2015. ISBN 978-80-224-1428-9. TORRE, Esteban. Teoría de la traducción
literaria. Madrid: Síntesis, 1984. ISBN 84-7738-220-4 PALKOVIČOVÁ, Eva, ŠOLTYS,
Jaroslav. Bibliografia prekladov diel autorov píšucich po španielsky (1900 – 2020). Bratislava:
AnaPress, 2020. ISBN 978-80-2234-880-5. PALKOVIČOVÁ, Eva. Úvod do štúdia umeleckého
prekladu (pre hispanistov). Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2015. ISBN 978-80-223-3818-9.
Dostupné aj na internete. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/
Uvod_do_studia_umeleckeho_prekladu__pre_hispanistov_.pdf

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

A B C D E FX

30,38 40,51 24,05 1,27 1,27 2,53

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-22/21

Názov predmetu:
Umelecký preklad 2

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študent odovzdá tri preklady, ktoré budú skomentované a ohodnotené. (20+20+20)
Počas skúškového obdobia odovzdá záverečný preklad s vlastným komentárom k relevantným
prekladateľským problémom. (40)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Preložený text je podmienkou účasti na seminári. Presný termín odovzdania záverečného prekladu
a originálny text na preklad dostane študent na konci semestra.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60% z celkového hodnotenia. Klasifikačná
stupnica: A: 93-100%, B: 85-92%, C: 77-84%, D: 69-76%, E: 60-68%, FX: 59 % a menej Vyučujúci
akceptuje max. 2 absencie bez udania dôvodu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu je študent schopný translatologicky analyzovať text, dokáže
určiť špecifikum (významovú a estetickú konštantu) umeleckého textu a zohľadniť ho pri vlastnom
preklade. Vie uvažovať o adekvátnej prekladateľskej stratégii a uplatniť ju v praxi. Je schopný
kriticky posúdiť cudzí prekladový text. Má prehľad o prekladoch zo španielčiny a najvýznamnejších
prekladateľoch v kontexte dejín prekladu na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Guillermo Martínez: Los crímenes de Oxford 1 (úryvok z detektívneho románu)
3. Guillermo Martínez: Los crímenes de Oxford 2
4. Julio Cortázar: Correos y telecomunicaciones (preklad + komentár k prekladateľským
problémom)
5. Elena Poniatowska: Cine Prado (kultúrne referencie a preklad)
6. Gabriel García Márquez: La prodigiosa tarde de Baltazar. Komparatívna analýza originálu a
slovenského prekladu. Aká by mala byť kritika prekladu.
7. Preklady z hispánskych literatúr na Slovensku 1. (K dejinám prekladu. Do roku 1989.)
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8. Preklad mikropoviedky. Komentár k prekladu. (Každý študent vyberie vlastný text a vopred zašle
ostatným.)
9. Isabel Allende: Afrodita (humor a preklad)
10. Silvina Ocampo: La boda. Preklad fantastickej literatúry, pozícia detského rozprávača.
11. Preklady z hispánskych literatúr na Slovensku 2. (K dejinám prekladu. Po roku 1989.)
12. Beseda s hosťom (prekladateľom, vydavateľom, editorom)

Odporúčaná literatúra:
VILIKOVSKÝ, Ján. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. ISBN
80-224-0593-0.
HEČKO, Blahoslav. Dobrodružstvo prekladu. Slovenský spisovateľ, 1991. ISBN 80-220-0160-0.
Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia. Bratislava: VEDA 2015.
ISBN 978-80-224-1428-9.
TORRE, Esteban. Teoría de la traducción literaria. Madrid: Síntesis, 1984. ISBN 84-7738-220-4
PALKOVIČOVÁ, Eva, ŠOLTYS, Jaroslav. Bibliografia prekladov diel autorov píšucich po
španielsky (1900 – 2020). Bratislava: AnaPress, 2020. ISBN 978-80-2234-880-5.
PALKOVIČOVÁ, Eva. Úvod do štúdia umeleckého prekladu (pre hispanistov).
Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2015. ISBN 978-80-223-3818-9. Dostupné
aj na internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/
Uvod_do_studia_umeleckeho_prekladu__pre_hispanistov_.pdf

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 52

A B C D E FX

23,08 57,69 13,46 0,0 0,0 5,77

Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.05.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-mpSP-27/21

Názov predmetu:
Úvod do práce s CAT nástrojmi

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: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie schopnosti tvorby prekladov v prostredí jedného z programov zo španielčiny
do slovenčiny aj naopak vo forme testu. Študent bude priebežne hodnotený na základe
prekladateľských výstupov zadávaných vo forme domácich úloh v jednotlivých prekladateľských
softvéroch.
Klasifikačná stupnica: A: 100-90 B: 89-80 C: 79-73 D: 72-66 E: 65-60 FX 59 a menej Presný
termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky budú
zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti. Vyučujúca akceptuje
max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí aplikovať teoretické vedomosti o preklade do praktického prostredia tvorby
odborných prekladov s pomocou CAT nástrojov (Computer Assisted Translation). Oboznámi sa zo
základmi práce v programoch (Trados, WordFast, memoQ) a bude schopný praktickej realizácie
prekladov v ich rozhraní.

Stručná osnova predmetu:
1. Predstavenie základov práce s CAT nástrojmi, zásady prekladateľskej práce pri používaní CAT
nástrojov
2. Úvod do práce s programom Wordfast, vysvetlenie fungovania a ovládanie užívateľského
rozhrania
3.-4. praktická práca, tvorba a správa pamäťových modulov.
5. Úvod do práce s programom SDL Trados, vysvetlenie fungovania a ovládanie užívateľského
rozhrania
6.-7. praktická práca, tvorba a správa pamäťových modulov.
8. Úvod do práce s programom memoQ, vysvetlenie fungovania a ovládanie užívateľského
rozhrania
9.-10. praktická práca, tvorba a správa pamäťových modulov.
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11.-12. Tvorba prekladov v prostredí jedného z programov v smere z cudzieho jazyka do slovenčiny
aj naopak.

Odporúčaná literatúra:
Užívateľské príručky pre aktuálne verzie používaných programov.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, španielsky

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. Barbara Sigmundová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-moRO-406/21

Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z kultúrno-politických dejín hispánskeho sveta 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na hodinách a vypracúvanie písomných zadaní, tvorí 40% hodnotenia, úspešné
absolvovanie písomnej skúšky tvorí 60% známky. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej
ako 60% z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými
dokladmi. Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59
a menej. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60

Výsledky vzdelávania:
Informácie získané v rámci tohto predmetu študentom umožnia lepšie pochopiť spoločenské
procesy prebiehajúce na politickej scéne súčasného Španielska. Nadobudnuté poznatky im umožnia
identifikovať a interpretovať genézu a dôsledky uvedených procesov.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Hlavné medzníky španielskych dejín 19. storočia.
2. Alfonz XII., alfonsovská reštaurácia. Turnismo. Regentstvo Maríe Cristiny. Katastrofa v r. 98.
3. Alfonz XIII. a kríza reštaurácie. Diktatúra Prima de Riveru.
4. Druhá španielska republika.
5. Občianska vojna. Dve Španielska. Dôsledky vojny.
6. Španielsko za Franca. Izolácia a autarkia. (1939-1953).
7. Od povojnového obdobia po "Planes de Desarrollo". Hospodárske oživenie (1953-1969). Rast
opozície a koniec Francovho režimu (1969-1975).
8. Prechod k demokracii (1975-1982). Vláda Adolfa Suáreza. Ústava z roku 1978.
9. Nevydarený štátny prevrat (23F). Odstúpenie Suáreza. Vlády PSOE. Vlády ľudovcov.
10. Aktuálne témy: hospodárska kríza, "los indignados", katalánsky "procés".
11. Ukončenie kurzu.
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Odporúčaná literatúra:
Alvar Ezquerra (coord.) Diccionario de historia de España. Istmo, 2003; Comellas, J.L.: Historia
de España moderna y contemporánea. Madrid: Rialp, 2003; Halperin Donghi, Tulio: Historia
contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza, 2001. Klíma, Jan: Dějiny Latinské Ameriky.
Preston, La Guerra Civil Española, Madrid: Debate, 2016, Skidmore, Thomas, Smith, Peter H.:
Historia contemporánea de América Latina, Barcelona, Crítica, 1996.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, španielsky, česky (na receptívnej úrovni!

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

A B C D E FX

37,5 56,25 6,25 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KRom/A-moRO-407/21

Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z kultúrno-politických dejín hispánskeho sveta 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na hodinách a vypracúvanie písomných zadaní, tvorí 40% hodnotenia, úspešné
absolvovanie písomnej skúšky tvorí 60% známky. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej
ako 60% z celkového hodnotenia. Študentovi sa povoľujú maximálne 2 absencie s preukázanými
dokladmi. Klasifikačná stupnica: A: 100-92; B: 91-84; C: 83-76; D: 75-68; E: 67-60; FX: 59
a menej. Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha hodnotenia predmetu (priebežné/záverečné):
40/60

Výsledky vzdelávania:
Informácie a poznatky nadobudnuté v rámci tohto predmetu študentom umožnia lepšie pochopiť
zložité spoločenské procesy a zvraty prebiehajúce na súčasnej politickej scéne krajín Hispánskej
Ameriky, identifikovať ich genézu a dôsledky.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky Ameriky. Myšlienka Latinskej Ameriky, jej vznik a vývoj.
2. Koloniálne dedičstvo. Od kolónie k nezávislosti: precedensy a príčiny nezávislosti. Etapy boja
za nezávislosť. San Martín a S. Bolívar.
3. Vznik národných štátov a ich problémy: roztrieštenosť, militarizmus, vojny na hraniciach,
politická nestabilita a autoritatívne vlády (caudillismo). Cisárska skúsenosť v Mexiku.
4. Španielska Amerika na začiatku 20. storočia. Modernizácia a rast navonok. Kríza na vidieku.
Mexická revolúcia.
5. Americký intervencionizmus. Nové štáty: Kuba, Panama a Portoriko.
6. Vnútorný rast (1930 - 60): kríza v roku 1929 a zmena orientácie hospodárskej politiky.
Intervenčný štát. Diktatúry a populizmus (mexický cardenizmus, argentínsky peronizmus),
7. Latinská Amerika v kontexte studenej vojny. Kubánska revolúcia a jej vplyv (1960-1980),
Pinochetazo a Argentína počas vojenskej diktatúry.
8. Mexiko a Stredná Amerika po studenej vojne a dnes.
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9. Kuba, Karibik, Venezuela a Kolumbia po studenej vojne a dnes.
10. Andský región (Ekvádor, Peru, Bolívia) po studenej vojne a dnes.
11. El Cono Sur (Argentína, Čile, Paraguaj, Uruguaj) po studenej vojne a dnes.

Odporúčaná literatúra:
Halperin Donghi, Tulio: Historia contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza, 2001.
Klíma, Jan: Dějiny Latinské Ameriky. Praha: NLN, 2015; Křížová, Markéta: Dějiny Střední
Ameriky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Opatrný, Josef: Amerika v proměnách
staletí. Praha 1998. Opatrný, Josef: Kuba. Praha: Libri, 2017. Roedl, Bohumír: Dějiny Paraguaye.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Skidmore, Thomas, Smith, Peter H.: Historia
contemporánea de América Latina, Barcelona, Crítica, 1996. Zelený, Mnislav: Dějiny Velké
Kolumbie. Panama, Kolumbie, Venzuela, Ekvádor. Praha: Libri, 2019.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, španielsky, česky (pasívne)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A B C D E FX

57,14 28,57 14,29 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.


