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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-102/15

Názov predmetu:
Dejiny literárnej vedy

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) Počas výučby: Priebežná príprava: prečítanie vopred určených teoretických textov (cca 2. na
každú hodinu), ich domáce spracovanie vo forme stručných poznámok, aktívna účasť na diskusií o
danom texte v rámci hodiny. Aktuálne poznámky študentov by vyučujúci mal mať k dispozícií, a
absolvovanie prečítania daných textov môže otestovať v rámci rýchlej písomky (20%).
Miera priebežného a záverečného hodnotenia: 1:4
2) V skúškovom období: písomný test (80%)
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma 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: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť celistvý obraz o vývine modernej literárnej vedy. Študent by sa
po absolvovaní predmetu mal vedieť orientovať medzi jednotlivými literárnovednými školami a
trendami, mal by sa oboznámiť ich základným názvoslovím a mal by získať predstavu o metód a
postupov týchto smerov.

Stručná osnova predmetu:
1. Slovesnosť a písomnosť (Lord, Parry, Goody, Havelock, Ong)
2. Literárna veda ranej moderny – pozitivizmus a dejiny ducha (Taine, Brunetiére, Scherer, Dilthey)
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3. Ruský formalizmus (Šlovskij, Tiňanov, Tomaševskij, Propp)
4. Štrukturalizmus: pražská škola (Saussure, Jakobson, Mukařovský)
5. Štrukturalizmus: narratológia (Todorov, Genette), teória drámy (Szondi, Bécsy)
6. Štrukturalizmus: parížska škola (Lévi-Strauss, Barthes, Kristeva). Postštrukturalizmus (Bartes,
Derrida, Deleuze, Foucault)
7. Komparatistika a imagológia (Corbineau-Hoffmann, Ďurišín, Pagéaux, Leersen, Beller)
8. Marxistická literárna veda (Gramsci, Benjamin, Bachtin, Williams)
9. Kultúrny obrat. Antropologický horizont textu (White, Marcus, Bruner, Clifford, Fabian)
10. Postkolonializmus (Fanon, Said, Bhabha, Spivak)
11. Hermeneutika (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur)
12. Postmoderna (Lyotard, Foucault, Lacan, Baudrillard)
13. Dekonštrukcia (Derrida, de Man, Rorty)

Odporúčaná literatúra:
BOJTÁR, Endre (red.). Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az
irodalomtudományban. Budapest: Akadémiai, 1988. ISBN 963-05-4763-5
BÓKAY, Antal. Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest: Osiris, 2006. ISBN
963-389-883-8
BÓKAY, Antal et al. (red.). A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A
posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
ISBN 963-379-522-2
BÓKAY, Antal a VILCSEK, Béla (red.). A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris, 1998. ISBN
963-379-298-3
DÁNÉL, Mónika et al. (red.). Tér – elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti
szöveggyűjtemény. Dostupné na: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/danel-monika-hlavacska-
andras-kiraly-hajnal-vincze-ferenc-szerk-ter-elmelet-kultura/
HANKISS, Elemér (red.). Strukturalizmus I–II., Budapest: Európa Könyvkiadó, 1971.
JEFFERSON, Ann a ROBEY, David (red.). Bevezetés a modern irodalomelméletbe.
Összehasonlító áttekintés. Budapest: Osiris, 1995. ISBN 963-379-102-2
MIKULÁŠ, Roman (red.). Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. VEDA, Bratislava:
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978-2-8130-0377-5
NYÍRI, Kristóf a SZÉCSI, Gábor (red.). Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs
technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron Kiadó,
1998. ISBN 963 85504 9 X Dostupé tiež na: https://mandadb.hu/tetel/183126/
Szobeliseg_es_irasbeliseg_A_kommunikacios_technologiak_tortenete_Homerosztol_Heideggerig
* V Moodle MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A ABS B C D E FX

14,29 0,0 13,27 30,61 27,55 12,24 2,04

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022
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Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-106/15

Názov predmetu:
Dejiny maďarského jazyka a dialektológia 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa skladá z dvoch častí:
a) počas výučbovej časti (priebežne): pravidelná práca na hodinách a domáce úlohy na základe
odbornej literatúry (spracovanie odborných článkov, analýza textu, písomné testy, referáty, zber
údajov atď.) (40%). Práca na hodinách a domáce úlohy podporujú rozširovanie schopnosti
študentov slúžiace na spracovanie odbornej literatúry.
b) v skúškovom období: ústna skúška z nadobudnutých vedomostí a zručností (60%).
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda minimálne 60% učiva.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu vie, že historická lingvistika a dialektológia sú úzko
späté; pozná rozdiely medzi klasickým a moderným prístupom; disponuje s vedomosťami o teórii
a metódach historickej a komparatívnej lingvistiky, ako aj o tom, s akými jazykmi bol maďarský
jazyk v kontakte a aké dôsledky v ňom tieto kontakty vyvolali. Pozná najvýznamnejšie maďarské
jazykové pamiatky a najdôležitejšie míľniky vývinu fonetickej, morfologickej a syntaktickej roviny
maďarského jazyka do konca 18. storočia. Študent má k dispozícii aj poznatky o spisovateľoch s
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iným materinským jazykom ako maďarčina, ktorí vo viacjazyčnom Uhorskom kráľovstve písali
po maďarsky.

Stručná osnova predmetu:
1. Klasické prístupy k dejinám jazyka a dialektológii: pozitivizmus, štrukturalizmus; vývin fonetiky,
morfológie a syntaxe; synchrónia a diachrónia
2. Vzťah medzi jazykovou zmenou a variabilnosťou jazyka: sociálno-historická lingvistika a
sociolingvistika
3. Povaha jazykovedných údajov a ich hodnotenie, teoretické a metodologické základy; obdobia
v dejinách maďarského jazyka
4. Jazykové pamiatky a ich typy, metodologické rozdiely ich analýzy: písomné a iné jazykové
pamiatky
5. Teória a metódy historicko-komparatívnej lingvistiky
6. Genetická príbuznosť maďarského jazyka a pramaďarské obdobia
7. Pramaďarské obdobie: rané vzťahy maďarského jazyka s inými jazykmi (iránčina, turečtina,
slovanské jazyky)
8. Staromaďarské obdobie: jazykové pamiatky, jazykové kontakty, jazykové zmeny, pravopisné
školy
9. Stredomaďarské obdobie: jazykové pamiatky
10. Stredomaďarské obdobie: jazykové kontakty, jazykové zmeny
11. Najstaršie tlačiarenské produkty v maďarčine, preklady Biblie, gramatiky, svetské písomnosti
12. Jazykové centrá a siete: tlačiarne, kolégia, exulantská literatúra
13. Spisovatelia viacjazyčného Maďarska

Odporúčaná literatúra:
• SÁNDOR, Klára. Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 2014. ISBN: 978-963-9863-37-8.
• BERECZKI, Gábor. A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest: Universitas, 2003. ISBN:
963-9104-79-5.
• KISS, Jenő a PUSZTAI, Ferenc red. Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó, 2005.
ISBN: 963-389-802-1.
• DÖMÖTÖR, Adrienne. Régi magyar nyelvemlékek – a kezdetektől a XV. század végéig.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. ISBN: 963-05-8344-5.
• FAZAKAS, Emese. A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Kolozsvár: Egyetemi Műhely
Kiadó, 2008. ISBN: 978-963-88620-3-6.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk (C2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A ABS B C D E FX

80,95 0,0 14,29 4,76 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Klára Sándor, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-107/15

Názov predmetu:
Dejiny maďarského jazyka a dialektológia 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa skladá z dvoch častí:
a) počas výučbovej časti (priebežne): pravidelná práca na hodinách a domáce úlohy na základe
odbornej literatúry (spracovanie odborných článkov, analýza textu, písomné testy, referáty, zber
údajov atď.) (40%). Práca na hodinách a domáce úlohy podporujú rozširovanie schopnosti
študentov slúžiace na spracovanie odbornej literatúry.
b) v skúškovom období: ústna skúška z nadobudnutých vedomostí a zručností (60%).
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda minimálne 60% učiva.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní kurzu pozná dejiny maďarského jazyka v novoveku, vrátane
významného obdobia prvej tretiny 19. storočia, v ktorom sa na jednej strane uskutočnila rozsiahla
obnova maďarského jazyka a na strane druhej vznikla spisovná varieta maďarského jazyka. Je
schopný vysvetliť metódy a postupy dialektologického výskumu, má hlbšie znalosti o väčších
zbierkach nárečí (dialektologické príručky, jazykové atlasy, mapy nárečí so zvukovým záznamom).
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Študent vie charakterizovať maďarské nárečia nachádzajúce sa v dnešnom Maďarsku, resp. v
okolitých krajinách, zvláštnym dôrazom na maďarské nárečia na Slovensku.

Stručná osnova predmetu:
1. Pohľad na jazyk v osvietenstve a obdobie obnovy maďarského jazyka: zrod národných jazykov,
zásady obnovy maďarského jazyka
2. Pohľad na jazyk v reformnom období a pohľad na jazyk z pozitivistického hľadiska: vznik
spisovnej maďarčiny
3. Počiatky a dejiny normativistického pohľadu na jazyk a jeho vplyv na nárečia
4. Metódy skúmania súčasných maďarských nárečí a delenie maďarských nárečí
5. Jazykové atlasy, atlasy so zvukovým záznamom
6. Maďarské nárečia v Maďarsku
7. Menšinové jazykové variety v Maďarsku
8. Maďarský jazyk na Slovensku
9. Maďarské nárečia na Slovensku
10. Maďarské nárečia v Rumunsku
11. Maďarské nárečia na Ukrajine, v Rakúsku a na juhu
12. Kontaktové variety maďarského jazyka mimo Európy (Severná a Južná Amerika, Austrália)
13. Maďarský jazyk vo veku globalizácie

Odporúčaná literatúra:
• SÁNDOR, Klára. Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 2014. ISBN: 978-963-9863-37-8.
• KISS, Jenő red. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris, 2001. ISBN: 963-05-8344-5.
• CS. NAGY, Lajos a N. CSÁSZI, Ildikó. Magyar nyelvjárások. Budapest: Tinta, 2015. ISBN:
978-963-409-020-5.
• MENYHÁRT, József, PRESINSZKY, Károly a SÁNDOR, Anna. Szlovákiai magyar
nyelvjárások. Nyitra: KFE, 2009. ISBN: 978-808-094-575-6.
• KISS, Jenő a PUSZTAI, Ferenc, red. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Budapest: Tinta,
2018. ISBN 978-963-409-118-9.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk (C2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A ABS B C D E FX

77,27 0,0 13,64 9,09 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Klára Sándor, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.



Strana: 9

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-210/15

Názov predmetu:
Didaktika maďarčiny ako cudzieho jazyka

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (50%) na vybranú tému z problematiky učenia a
vyučovania mad'arského jazyka (miesta vyučovania, motivácia študentov, učebnice, využívanie
webových aplikácií vo vyučovaní, riešenie gramatických problémov atd'.
b) v skúškovom období: písomný test (50%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúce akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Skúmanie maďarčiny ako cudzieho jazyka v rôznych jazykových rovinách.

Stručná osnova predmetu:
1. Kto, kde, prečo študuje po maďarsky.
2. Fonologický systém maďarčiny z pohľadu cudzieho jazyka.
3. Niektoré kombinačné zákonitosti maďarčiny.
4. Morfologický systém maďarčiny z aspektu cudzieho jazyka.
5. Gramatické kategórie maďarských slovies a substantív.
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6. Skloňovanie maďarských podstatných mien, prídavných mien a zámen.
7. Lexikálno-semantický systém maďarčiny.
8. Základné otázky maďarskej syntaxe.
9. Dejiny maďarského jazyka a vyučovanie maďarčiny.
10. Metodika vyučovania maďarského jazyka.
11. Rozvíjanie jazykových zručnosti.
12. Učebnice, slovníky a aplikácie pre študentov.

Odporúčaná literatúra:
•DÓLA, Mónika. Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához. Budapest: KRE,
L'Harmattan. 2021. ISBN 978-963-414-756-5. Dostupné na https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/
dola_monika_modszertani-utmutato.pdf
•H. VARGA, Márta. Rendhagyó nyelvtörténet. Budapest: KRE, L'Harmattan 2020.
ISBN 978-963-414-757-2. Dostupné na https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/
H_Varga_Marta_Rendhagyo_Nyelvtortenet.pdf
•HEGEDŰS, Rita a NÁDOR, Orsolya red. Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv -
Hungarológiai alapismeretek. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2006. ISBN 963-7094-55-5.
•HOLLÓ, Dorottya. Kultúra és interkulturalitás a nyelvórán. Budapest: KRE -
L'Harmattan. ISBN 978-615-5961-11-3. Dostupné na https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/
hollo_dorottya_web_2019.pdf
•MISAD, Katalin. A magyar mint idegen nyelv grammatikájának néhány kérdése. In
LANSTYÁK, István a MENYHÁRT, József red. Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony:
Kalligram Könyvkiadó, 2005. s. 205-209. ISBN 80-7149-728-2.
•NÁDOR, Orsolya. Tanított /anya/nyelvünk. Budapest: KRE - L'Harmattan. 2019.
ISBN 978-963-9808-95-9. Dostupné na https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/
nador_orsolya_tanitott_anyanyelvunk.pdf
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský C1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A ABS B C D E FX

50,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 27.06.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-104/15

Názov predmetu:
Didaktika maďarského jazyka

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) príprava protokolu z pedagogického pozorovania
absolvovaného na Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej
ulici v Bratislave (20%), analýza vybranej učebnej témy na základe učebníc Maďarský jazyk pre
1., 2., 3., 4. ročník gymnázia a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským (30%) a domáca
práca (20%) zameraná na praktické používanie získaných poznatkov
b) v skúškovom období ústna skúška (30%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100%-92%
B: 91%-84%
C: 83%-76%
D: 75%-68%
E: 67%-60%
FX: 59%-0%
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda minimálne 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 70 / 30

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o teórii vyučovania maďarského jazyka
ako materinského jazyka. Pozná ciele učebného predmetu a obsah, ktorý si žiaci musia osvojiť na
2. stupni základnej školy a na stredných školách. Pozná učebné osnovy, učebnice a iné prostriedky
vyučovania. Osvojil si adekvátne metódy pre vyučovanie maďarského jazyka ako materinského
jazyka na 2. stupni základnej školy a na stredných školách. Pozná organizačné formy vyučovania
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maďarského jazyka ako materinského jazyka na 2. stupni základnej školy a na stredných školách.
Svoje poznatky dokáže aplikovať vo vyučovacom procese.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecný a špeciálny cieľ vyučovania maďarského jazyka ako materinského jazyka na
Slovensku.
2. Kognitívna a komunikatívna funkcia jazyka.
3. Učebný obsah. Učebná osnova a učebný plán.
4. Vyučovací proces. Druhy učenia (pojmové učenie, problémové učenie a pod.)
5. Vyučovacie metódy.
6. Motivačné metódy (motivačný rozhovor, didaktická hra, aktualizácia obsahu a pod.).
7. Expozičné metódy (vysvetľovanie, opis, rozprávanie, prednáška, referát a pod.).
8. Problémové metódy (rozhovor, diskusia a pod.).
9. Metódy samostatnej práce (práca s učebnicou, práca so slovníkmi a s inými pomôckami,
využívanie informatického vzdelania a pod.).
10. Metódy kontroly a hodnotenia (ústna a písomná kontrola, ústne a písomné hodnotenie a pod.).
11. Učebnice a príručky na vyučovanie maďarského jazyka.
12. Organizačné formy vo vyučovaní maďarského jazyka.
13. Charakteristiky vyučovania maďarského jazyka v dvojjazyčnom prostredí.

Odporúčaná literatúra:
• DOLA, Mónika. Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához. Budapest: Károli Gáspár
Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2020. Dotupné na:
https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/Dola_Monika_modszertani_utmutato.pdf
• HEGEDŰS, Rita. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest: Tinta
Könyvkiadó, 2004, s. 269–302. ISBN 963-9372-92-7.
• ADAMIKNÉ JÁSZÓ, Anna. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor
Kiadó, 2001. ISBN 963-9088-53-6.
• KUGLER, Nóra. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. Anyanyelv-
pedagógia, 2009. Dostupné na:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=153
• Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. Dostupné na:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/
• Modern Nyelvoktatás. Dostupné na:
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=3139
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (úroveň C2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A ABS B C D E FX

51,55 0,0 32,99 8,25 4,12 1,03 2,06

Vyučujúci: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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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.KMJL/A-muMA-221/15

Názov predmetu:
Didaktika maďarského jazyka a literatúry

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..

Stupeň štúdia: II.

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

Stručná osnova predmetu:
Okruhy tém:
1. O teórii vyučovania maďarčiny ako materinského jazyka.
2. Vyučovací cieľ v jazykovej zložke vyučovania MJL
3. Základné funkcie vyučovania v jazykovej zložke.
4. Učebný obsah v jazykovej zložke MJL.
5. Vyučovací proces v jazykovej zložke.
6. Vyučovacie metódy v jazykovej zložke.
7. Expozičné metódy a metódy priameho prenosu.
8. Metódy sprostredkovaného procesu a metódy samostatnej práce.
9. Metódy kontroly a hodnotenia.
10. Učebnice MJ.
11. Didaktické zásady v učebniciach MJ.
12. Učiteľ a jeho príprava na vyučovanie MJ.
13. Vyučovanie literatúry a literárna veda
14. Ciele a úlohy vyučovania literatúra
15. Úloha učiteľa
16.Vyučovanie literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku
17. Učebný plán a učebné osnovy
18. Učebnice a učebné texty
19. Tematický výchovno-vzdelávací plán učiteľa
20. Klasický model vyučovania
21. Zážitkové vyučovanie
22. Interpretácia literárneho textu
23. Špecifiká vyučovania a interpretácie lyrickej, epickej a dramatickej tvorby
24. Alternatívne školstvo

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
• DOLA, Mónika. Módszertani útmutató a magyar nyelv tanításához. Budapest: Károli Gáspár
Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2020. Dotupné na:
https://btk.kre.hu/nyelveszet/images/Dola_Monika_modszertani_utmutato.pdf
• HEGEDŰS, Rita. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest: Tinta
Könyvkiadó, 2004, s. 269–302. ISBN 963-9372-92-7.
• ADAMIKNÉ JÁSZÓ, Anna. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor
Kiadó, 2001. ISBN 963-9088-53-6.
• KUGLER, Nóra. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. Anyanyelv-
pedagógia, 2009. Dostupné na:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=153
• Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. Dostupné na:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/
• Modern Nyelvoktatás. Dostupné na:
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=3139
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• BODROGI, F. M., ed. Élményközpontú irodalomtanítás [online]. Szombathely: SAVARIA
UNIVERSITY PRESS, 2016 [cit. 2021-10-17]. ISBN 978-615-5251-82-5. Dostupné na: https://
mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf
• CSERHALMI, Zsuzsa. Amit az irodalomtanításról tudni kellene. Budapest: Korona Kiadó,
2001. ISBN 963-9191-59-0.
• LIPÓCZI-CSABAI, Sarolta, ed. Élményközpontú nyelv- és irodalomtanítás. Kecskemét:
Neumann János Egyetem, 2020. ISBN 978-615-5817-54-0.
• SIPOS, Lajos, ed. Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Budapest: Krónika Nova, 2006.
ISBN 963-9423-75-0. Dostupné tiež na: https://mek.oszk,hu/22000/22017/22017.pdf
• TÓTH-MÓZER, Szilvia a MISLEY, Helga. Digitális eszközök integrálása az oktatásba [online].
Budapest: ELTE, 2019 [cit. 2021-10-17]. ISBN 978-963-489-128-1. Dostupné na: http://
mindenkiiskolaja.elte.hu

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk (C2)

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-105/15

Názov predmetu:
Didaktika maďarskej literatúry

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti študent pripraví a prezentuje koncepty 2 vzorových vyučovacích hodín
(2x50%) na ním zvolené témy z maďarskej literatúry. Jeden koncept so zameraním na druhý stupeň
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, druhý so zameraním na gymnáziá a stredné
školy.
Podmienkou udelenia kreditov je získanie min. 60%.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100%-92%
B: 91%-84%
C: 83%-76%
D: 75%-68%
E: 67%-60%
FX: 59%-0%
Akceptujú sa max. 2 absencie.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 / 0

Výsledky vzdelávania:
Cieľom disciplíny je oboznámiť študenta s čo najširším okruhom postupov kreovania vyučovacej
hodiny, upriamiť jeho pozornosť na význam postupného nadobúdania praktických zručností aj v
oblasti samostatnej prípravy vyučovacej hodiny (maďarská literatúra na školách s vyučovacím
jazykom maďarským). Študent disponuje poznatkami z teórie a praxe vyučovacej hodiny.
Uvedomuje si špecifiká prístupu na rozdielnych stupňoch výchovy a vzdelávania. Má základné
vedomosti o legislatívnych dokumentoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Vyučovanie literatúry a literárna veda
2. Ciele a úlohy vyučovania literatúry
3. Úloha učiteľa
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4. Vyučovanie literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku
5. Učebný plán a učebné osnovy
6. Učebnice a učebné texty
7. Tematický výchovno-vzdelávací plán učiteľa
8. Klasický model vyučovania
9. Zážitkové vyučovanie
10. Interpretácia literárneho textu
11. Špecifiká vyučovania a interpretácie lyrickej, epickej a dramatickej tvorby
12. Alternatívne školstvo

Odporúčaná literatúra:
• BODROGI, F. M., ed. Élményközpontú irodalomtanítás [online]. Szombathely: SAVARIA
UNIVERSITY PRESS, 2016 [cit. 2021-10-17]. ISBN 978-615-5251-82-5. Dostupné na: https://
mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf
• CSERHALMI, Zsuzsa. Amit az irodalomtanításról tudni kellene. Budapest: Korona Kiadó,
2001. ISBN 963-9191-59-0.
• LIPÓCZI-CSABAI, Sarolta, ed. Élményközpontú nyelv- és irodalomtanítás. Kecskemét:
Neumann János Egyetem, 2020. ISBN 978-615-5817-54-0.
• SIPOS, Lajos, ed. Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Budapest: Krónika Nova, 2006.
ISBN 963-9423-75-0. Dostupné tiež na: https://mek.oszk,hu/22000/22017/22017.pdf
• TÓTH-MÓZER, Szilvia a Helga MISLEY. Digitális eszközök integrálása az oktatásba [online].
Budapest: ELTE, 2019 [cit. 2021-10-17]. ISBN 978-963-489-128-1. Dostupné na: http://
mindenkiiskolaja.elte.hu
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 99

A ABS B C D E FX

55,56 0,0 27,27 11,11 4,04 0,0 2,02

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.



Strana: 18

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-214/18

Názov predmetu:
Grécka mytológia a dráma

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30%) na vybranú tému z problematiky vplyvu antickej
mytológie na maďarskú literatúru napr.: Odysseus u Babitsa a Máraiho; Mytológia v básniach
S. Weöresa; Postava Aphrodity v románe G. Devecseriho; Theseus ako mytologicko-alegorická
postava u L. Grendela; Narcissus v dielach P. Nádasa atď.
b) v skúškovom období: písomný test (70%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70.

Výsledky vzdelávania:
Seminár je zameraný na spracovanie mytologických motívov v gréckej a európskej literatúre a
umení s dôrazom na vplyv antickej mytológie na maďarskú literatúru a kultúru. Študent má po
úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o kultúrnom dedičstve gréckej civilizácie, a zároveň
je schopný identifikovať a interpretovať mytologické prvky, antické elementy a alúzie v dielach
maďarskej literatúry.

Stručná osnova predmetu:



Strana: 19

1. Základné pojmy: mýtus, mytológia. Bohovia a hrdinovia. Nábožensko-kultovný obsah
starogréckych mýtov.
2. Kozmogónia a teogónia. Hierarchia bohov. Olympskí bohovia.
3. Kult boha Dionýza a grécka dráma.
4. Mýty thébskeho cyklu. Sofokles: Kráľ Oidipus, Antigona. Aischylos: Siedmi proti Thébam.
5. Mýty o Héraklovi. Sofokles: Trachyňanky.
6. Mýty trójskeho cyklu I. Euripides: Ifigeneia v Aulide. Sofoklés: Filoktétes, Aias.
7. Mýty trójskeho cyklu II. Aischylos: Oresteia (Agamemnon, Obetnice, Eumenidy).
8. Iason a Médeia. Argonauti.
9. Faidra. Premeny. Prototypy ľúbostných príbehov.
10. Persefona. Sféra podsvetia. Aristofanes: Žaby.
11. Rímska mytológia.
12. Antické elementy, mytologické postavy v maďarskej literatúre.

Odporúčaná literatúra:
•APOLLODÓROSZ. Mitológia. Budapest: Európa, 1977. Dostupné na: https://
mek.oszk.hu/05700/05780/index.phtml
•POLGÁR, Anikó. Fejezetek az antik irodalomból magyar szakosok számára (Oktatási segédlet).
Kapitoly z dejín antickej literatúry pre maďarčinárov (učebný text). Bratislava: Združenie Alberta
Szenci Molnára, Szenci Molnár Albert Egyesület, 2020. ISBN 978.80-973-425-3-1. Dostupné na:
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/2020AntikTankoenyv.pdf
•KERÉNYI, Kerény. Görög mitológia. Budapest: Gondolat, 1977. ISBN 963-280-376-0.
Dostupné na: http://mohay.gergely.btk.ppke.hu/gorog%20vallas%20ea./Kerenyi%20Karoly%20-
%20Gorog%20mitologia.pdf
•GRAVES, Robert. A görög mítoszok I-II. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1970.
•ELIADE, Mircea. Vallási hiedelmek és eszmék története I-II. Budapest: Osiris-Századvég
Könyvtár, 2006. ISBN 963-389-805-6.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský, min. B2.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-206/15

Názov predmetu:
Identita a literatúra

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30%) na vybranú tému z problematiky zobrazovania
identity v literatúre, napr.: Otázky identity v básniach A. Lesznai; Menšinová identita v dielach L.
Grendela; Gender, rod, identita v dielach P. Nádasa; Formy inakosti v tvorbe A. Gerevicha a pod.
b) v skúškovom období: písomný test (70%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70.

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu základné vedomosti o analýze umeleckých
textov z aspektu národnej, menšinovej a rodovej identity, je oboznámený s metodickými
otázkami literárnovednej analýzy, pozná rôzne transkulturálne interpretačné postupy, vie rozpoznať
ideologické a filozofické pozadie textu.

Stručná osnova predmetu:
1. Identita a text
2. Koncepcie identít v literatúre
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3. Menšinové identity v umeleckých textoch
4. Pseudoidentita v literatúre
5. Rodové špecifickosti v literatúre
6. Genderová identita
7. Camp, queer a identita sexuálnych menšín v literatúre
8. Rozpadávanie identít v literatúre
9. Identita ako konštrukcia a performativita v lit. tvorbe
10. Identifikácia a identita
11. Identita a diskurzívna analýza
12. Identita a ideológia

Odporúčaná literatúra:
•CSEHY, Zoltán. Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a
magyar költészetben. Pozsony: Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4.
•ZSADÁNYI, Edit. A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest: Ráció, 2006.
ISBN 978-963-960-521-3.
•KULCSÁR SZABÓ, Zoltán. Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern
költészetben. Pozsony: Kalligram, 2007. ISBN 978-80-7149-920-6.
•STURCZ, János, A heroikus ego lebontása. A művész teste mint metafora a magyar
művészetben a nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Budapest: Magyar Képzőművészeti
Egyetem, 2006. ISBN 963-7032-02-9.
•WOODS, Gregory. Articulate Flesh. Male Homo-eroticism and modern Poetry. New Haven and
London: Yale University Press, 1997. ISBN 978-030-004-752-3.
•DAVIS, Whitney. Queer Beauty. Sexuality and Aesthetics from Winckelmann to Freud and
Beyond. New York, Chichester: Columbia University Press, 2010. ISBN 978-023-151-955-7.
(pdf v MS TEAMSe)
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (min. B2).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-203/15

Názov predmetu:
Kapitoly z maďarskej onomastiky

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) písomné testy (30%) a domáce práce (20%) na
vybranú tému z problematiky maďarskej onomastiky.
b) v skúškovom období: skúška (písomná časť 20%, ústna časť 30%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Výsledky vzdelávania:
Študenti a študentky po úspešnom absolvovaní predmetu nadobudnú základné znalosti o
vlastných menách, ich špecifikách v porovnaní so všeobecnými podstatnými menami. Poznajú
ich najdôležitejšie druhy, poznajú prechodné útvary medzi vlastnými a všeobecnými menami.
Disponujú vedomosťami o osobných menách a ich používaní, ako aj vedomosťami o zemepisných
názov. Poznajú históriu maďarských osobných mien a zemepisných názvov. Sú oboznámení s
hlavnými problémami pravopisu vlastných mien a nadobudnú aj praktické zručnosti v písaní najmä
zemepisných názvov, ktoré predstavujú jeden z najväčších problémov v maďarskom pravopise.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecné otázky vlastných mien.
2. Druhy vlastných mien.
3. Základné otázky sémantiky vlastných mien. Prekladateľnosť vlastných mien.
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4. Prechodné útvary medzi vlastnými podstatnými menami a všeobecnými podstatnými menami.
5. Charakteristika osobných mien. Maďarské osobné mená podľa pôvodu.
6. Druhy osobných mien. Používanie osobných mien. Zákony o používaní osobných mien na
Slovensku.
7. Charakteristika zemepisných názvov. Historické vrstvy maďarských zemepisných názvov.
8. Druhy zemepisných názvov. Používanie zemepisných názvov.
9. Názvy verejných priestranstiev.
10. Zemepisné názvy ako historické pamiatky.
11. Pravopis zemepisných názvov.
12. Názvy inštitúcií. Pravopis názvov inštitúcií.

Odporúčaná literatúra:
● HOFFMANN, István. Helynevek nyelvi elemzése. Budapest: Tinta Kiadó, 2007. ISBN
978-963-7094-67-5.
● KÁLMÁN, Béla. A nevek világa. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1989. ISBN 963-02-5977-X.
● KISS, Lajos. Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. ISBN
963 05 2277 2.
● LŐRINCZE, Lajos. Földrajzi neveink élete. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem,
1967.
● VÖRÖS, Ferenc. Nyelvek és kultúrák vonzásában I. Személynevek a magyar nyelvterület
északi pereméről. Pozsony: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-465-9.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2)

Poznámky:
Hungarian (C2)

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA207/15

Názov predmetu:
Kapitoly zo súčasnej maďarskej literatúry

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30%) na vybranú tému z problematiky dejín maďarskej
literatúry druhej polovici 20. storočia alebo zo súčasnej maď. literatúry, napr: Experimentálna
poézia D. Tandoriho; Intertextualita v básniach L. Parti Nagya; Podoby postmoderného románu v
maď. lit.; Kultúrna pamäť v dielach A. F. Kovácsa.
b) v skúškovom období: písomný test (70%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70.

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o vývoji súčasnej, modernej a
postmodernej maďarskej literatúry, získa zručnosti v analýze súčasných literárnych diel, je
informovaný o trendoch a tendenciách v dnešnej tvorbe. Pozná popredných autorov, sociokulturálne
aspekty doby, časopiseckú kultúru a rôzne literárnovedné postupy potrebné k analýze textov.

Stručná osnova predmetu:
1. Možnosti interpretácie súčasnej maďarskej literatúry.
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2. Jazykovo-poetické premeny v druhej polovici 20. storčia (D. Tandori, I. Oravecz, E. Kukorelly).
3. Intertextualita, prepis, fragmentálnosť v próze. Diela P. Esterházyho.
4. Intertextualita, prepis a hra s jazykom v súčasnej maďarskej poézii (A. F. Kovács, L. Parti Nagy).
5. Obraz a text v súčasnej maďarskej próze (P. Nádas: Saját halál, N. Tóth Anikó: Fényszilánkok).
6. Podoby ženskej a mužskej identity v súčasnej maďarskej próze (P. Esterházy: Egy nő, L. Parti
Nagy: Sárbogárdi Jolán: A test angyala, Zs. Rakovszky: A kígyó árnyéka, VS).
7. Diktatúra a holocaust v súčasnej maďarskej próze. Diela I. Kertésza, Gy. Konráda a P. Nádasa.
8. Sakrálnosť a profanizácia v dielach Sz. Borbélya.
9. Fikcia a referencialita v súčasnej maďarskej próze.
10. Hudobné a výtvarné inšpirácie v súčasnej maďarskej poézii.
11. Rola subjektu v súčasnej maďarskej poézii.
12. Dramatická tvorba v súčasnej maďarskej literatúre.

Odporúčaná literatúra:
•SZEGEDY-MASZÁK, Mihály a VERES, András. A magyar irodalom
történetei III., 1920-tól napjainkig. Budapest: Gondolat, 2007. ISBN
978-963- 693-006-7. Dostupné na: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/2011_0001_542_05_A_magyar_irodalom_tortenetei_3/ch01.html
•GINTLI, Tibor. Magyar irodalom. Budapest: Akadémiai, 2010. ISBN 978-963-05-8949-9.
GRENDEL, Lajos. A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században.
Bratislava: Kalligram, 2019. ISBN 978-80-8101-319-5.
•NÉMETH, Zoltán. A széttartás alakzatai. Bevezetés a „fiatal irodalom“ olvasásába. Bratislava:
Kalligram, 2004. ISBN 80-7149-671-5.
•ZSADÁNYI, Edit. A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest: Ráció, 2006.
ISBN 978-963-960-521-3.
•KULCSÁR SZABÓ, Zoltán. Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern
költészetben. Pozsony: Kalligram, 2007. ISBN 978-80-7149-920-6.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (min. C1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A ABS B C D E FX

92,31 0,0 7,69 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-232/22

Názov predmetu:
Lektorské cvičenie

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) dve písomné previerky (50%+50%) zamerané na praktické
používanie získaných poznatkov. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva. Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s
preukázanými dokladmi. Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku
semestra
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu má prehĺbené znalosti o pravopisných pravidlách
maďarského jazyka a dokáže ich aplikovať v praxi. Disponuje poznatkami o problematických
javoch maďarského pravopisu a o riešení týchto problémov. Pozná maďarskú typografiu a je
pripravený na profesiu editora pôsobiaceho vo vydavateľstve a v redakcii.

Stručná osnova predmetu:
1. Prehľad najnovších pravopisných slovníkov maďarského jazyka.
2. Písmo, abeceda a pravopis.
3. Základné princípy maďarského pravopisu.
4. Písanie samohlások a spoluhlások.
5. Rozdeľovanie slov.
6. Písanie veľkých písmen.
7. Písanie vlastných mien.
8. Písanie slov osobitne a dovedna.
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9. Písanie slov cudzieho pôvodu.
10. Interpunkčné znamienka a ich funkcia v texte.
11. Typografická charakteristika písaného jazyka.
12. Charakteristické znaky maďarského pravopisu na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
• A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2017 [cit. 2021-10-25].
ISBN 978-963-05-8630-6. Dostupné na: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
• TÓTH, Etelka et al. Magyar helyesírási szótár. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása
szerint. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. ISBN 978-963-05-9823-1.
• CS. NAGY, Lajos. Helyesírási gyakorlókönyv. Tizenegyedik, átdolgozott kiadás. Budapest:
Trezor Kiadó, 2016. ISBN 231-000-09-0126-8.
• LACZKÓ, Krisztina a MÁRTONFI, Attila. Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. ISBN
963-389-541-3.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.06.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.



Strana: 28

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-213/22

Názov predmetu:
Literatúra pre deti a mládež

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KMJL/A-muMA-213/18

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) V priebehu semestra každý študent pripraví a prezentuje model vyučovacej hodiny (30%), ktorej
cieľom má byť analýza diela detskej a mládežníckej literatúry na základe študentom zvolenej
metódy.
b) v skúškovom období: písomný test (70%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70.

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o vývoji maďarskej detskej a
mládežníckej literatúry, pozná výrazných predstaviteľov a autorov žánru, získa prehľad špecifík
analýzy detskej literatúry. Pozná spoločenské okolnosti vzniku, historické a teoretické aspekty
detskej literatúry od začiatku až po 21. storočie a má zakladné vedomosti aj o svetových trendoch
tvorby pre detí a mládež.
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Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky detskej a mládežníckej literatúry, základné žánre detskej literatúry
2. Metódy vyučovania detskej a mládežníckej literatúry
3. Prierez dejinami svetovej a maďarskej detskej literatúry
4. Maďarská detská literatúra v 19. storočí a na začiatku 19. storočia
5. Zobrazenie detstva a detské postavy v literatúre prvej polovice 20. storočia
6. Detská literatúra a ideológia
7. Problematika cross-writingu
8. Detská literatúra a preklad
9. Tvorba Ervina Lázára
10. Súčasná detská literatúra – poézia
11. Súčasná detská literatúra – próza

Odporúčaná literatúra:
•LOVÁSZ, Andrea. Felnőtt gyerekirodalom. Budapest: Cerkabella, 2015. ISBN
978-963-982-060-9. Dostupné na: https://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/536/media/
lovaszandrea.pdf
•KOMÁROM, Gabriella. A gyermekkönyvek titkos kertje. Budapest: Pannonica, 1998. ISBN
963-8469-78-1.
•KOMÁROMI, Gabriella. Gyermekirodalom. Budapest: Helikon, 2001. ISBN 963-208-610-4.
•PROPP, Vlagyimir J. A varázsmese történeti gyökerei. Budapest: L'Harmattan, 2005. ISBN
963-734-330-X. Dostupné aj v MS TEAMS.
•BOLDIZSÁR, Ildikó. Meseterápia. Budapest: Magvető, 2012. ISBN 978-963-14-2893-3.
•HANSÁGI, Ágnes et al. "Kézifékes fordulást is tud..." Tanulmányok a legújabb magyar
gyerekirodalomról. Balatonfüred: Városért Közalapítvány, 2018. ISBN 978-963-9990-60-9.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A ABS B C D E FX

92,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,69

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-562/00

Názov predmetu:
Maďarská literatúra 20.storočia v kontexte svetovej literatúry

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) Počas výučby sa očakáva aktívna účasť na hodinách. Priebežná domáca príprava požaduje
absolvovanie úloh na aktuálnu hodinu, a ich odovzdanie pred hodinou vo forme poznámky, resp.
stručného referátu. Úlohy sa týkajú vopred sprístupnených literárnych textov, analýzy poetických
postupov týchto diel, ich porovnávanie a pod. (70%)
Podmienkou pripustenia k skúške je dosiahnutie 50% z priebežného hodnotenia.
2) V skúškovom období: kratšia seminárna práca, resp. referát (30%)
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je objasniť vplyv kľúčových diel svetovej literatúry na maďarskú modernú
literatúru. Študent by mal získať prehľad o tom, ako ovplyvnili inojazyčné literatúry, západné
trendy, stredoeurópske spoločenské kontexty maďarské diela XX. storočia. Prostredníctvom
komparatívnych postupov, analýz prekladov, žánrových a poetických prostriedkov by študent mal
vedieť zmapovať základné siločiary týchto medziliterárnych vzťahov.

Stručná osnova predmetu:
1. Maďarská recepcia a preklady diel F. Villona v XX. storočí.
2. Vplyv Villonovej poézie na maďarskú modernú lyriku (Attila József, Gy. Faludy).
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3. Metamorfózy balady v maďarskej poézii XX. storočia.
4. Vplyv francúzskej avantgardy I. - G. Apollinaire a Miklós Radnóti.
5. Vplyv francúzskej avantgardy II. - B. Cendrars a Lajos Kassák.
6. Vplyv primitívneho umenia sprostredkované západnou avantgardou.
7. Nové podoby antických vplyvov na modernu.
8. Maďarská moderna a vplyv R.M. Rilkeho (D. Kosztolányi, Á. Nemes Nagy).
9. H. Heine ako zdroj novej inšpirácie (E. Ady, Gy. Faludy, F. Fejtő).
10. Vplyv existencializmu: A. Camus a M. Mészöly.
11. Dielo J. Joyce-a a ich maďarské preklady.
12. Groteska a absurdná literatúra: západné vplyvy, stredoeurópske kontexty
13. Vplyv a recepcia diela F. Kafky.
14. Vplyv a recepcia českej prózy (Hašek, Čapek, Olbracht, Hrabal, Langer).
15. Maďarské Gulliveriády (F. Karinthy, S. Szatmári, D. Szabó)

Odporúčaná literatúra:
CSEHY, Zoltán a POLGÁR, Anikó. Gyakorlati magyar verstan. Oktatási segédlet.
(Praktická príručka maďarskej verzológie). Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. ISBN
978-80-223-4521-7
FERENCZ, Győző. Radnóti Miklós élete és költészete kritikai életrajz. Budapest: Osiris, 2009.
ISBN 978-963-276-043-8
KIRÁLY, István (red.). Világirodalmi lexikon. Vol. I–XVIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986–
1995 ISBN 963-05-4399-0
KÖPECZI, Béla a SŐTÉR, István (red.). Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a
magyar–francia irodalmi kapcsolatok köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. ISBN
MÉSZÖLY, Dezső. Az igazi Villon. Budapest: Gondolat Könyvkiadó–Magyar Művészeti
Akadémia, 1993. ISBN 963-282-683-3
PÁL, József (red.). Világirodalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, ISBN 963-05-8238-4
* V Moodle MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (min. úroveň: B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A ABS B C D E FX

63,08 0,0 20,0 13,85 3,08 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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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.KMJL/A-muMA-220/15

Názov predmetu:
Maďarský jazyk a literatúra

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..

Stupeň štúdia: II.

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

Stručná osnova predmetu:
Okruhy tém:
1. Úvod. Oblasti jazykovedy.
2. Hovorený a písaný jazyk.
3. Názory o jazyku a jeho podstate. Jazyk a iné komunikačné systémy. Jazykové univerzálie.
4. Glottogenetika. Teórie a špekulácie o vzniku jazyka a jazykov. Glossolália.
5. Jazyk a myslenie, reč a myslenie.
6. Dejiny starovekej a stredovekej lingvistiky. Dejiny lingvistiky v novoveku. Najdôležitejšie smery
v súčasnej lingvistike.
7. Jazyková rozmanitosť a jej výskum.
8. Základné otázky genetickej a typologickej klasifikácie jazykov.
9. Základné otázky geolingvistiky a areálnej jazykovedy.
10. Základné problémy interlingvistiky, vrátane pidžinistiky a kreolistiky.
11. Jazykové kontakty. Základné otázky kontaktológie.
12. Aplikovaná jazykoveda: kontrastívna lingvistika a výučba cudzích jazykov.
13. Aplikovaná jazykoveda: jazykový manažment.
14. Aplikovaná jazykoveda: základné otázky teórie prekladu.
15. Ruský formalizmus (Šlovskij, Tiňanov, Tomaševskij, Propp)
16. Štrukturalizmus: pražská škola (Saussure, Jakobson, Mukařovský)
17. Štrukturalizmus: narratológia (Todorov, Genette), teória drámy (Szondi, Bécsy)
18. Štrukturalizmus: parížska škola (Lévi-Strauss, Barthes, Kristeva). Postštrukturalizmus (Bartes,
Derrida, Deleuze, Foucault)
19. Komparatistika a imagológia (Corbineau-Hoffmann, Ďurišín, Pagéaux, Leersen, Beller)
20. Marxistická literárna veda (Gramsci, Benjamin, Bachtin, Williams)
21. Kultúrny obrat. Antropologický horizont textu (White, Marcus, Bruner, Clifford, Fabian)
22. Postkolonializmus (Fanon, Said, Bhabha, Spivak)
23. Hermeneutika (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Ricoeur)
24. Postmoderna (Lyotard, Foucault, Lacan, Baudrillard)
25. Dekonštrukcia (Derrida, de Man, Rorty)

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
● DOLNÍK, Juraj. Všeobecná jazykoveda: opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda–JÚĽŠ,
2013. ISBN 978-80-224-1201-8.
● KENESEI, István. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN
978-963-05-8998-7.
● MÁTÉ, Jakab 1997. A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-7650-0.
● MÁTÉ, Jakab 1998. A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-8342-6.
● ROBINS, Robert Henry. A nyelvészet rövid története. Budapest: Osiris, 1999. 963-379-535-4.
● SAUSSURE, Ferdinand de. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Budapest: Corvina, 1997.
ISBN 963-13-4414-2.
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●BOJTÁR Endre (szerk.). Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az
irodalomtudományban. Budapest: Akadémiai, 1988. ISBN 963-05-4763-5
●BÓKAY Antal. Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest: Osiris, 2006. ISBN
963-389-883-8
●BÓKAY Antal et al. (szerk.). A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A
posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
ISBN 963-379-522-2
●BÓKAY Antal, VILCSEK Béla (szerk.). A modern irodalomtudomány kialakulása. A
pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris, 1998. ISBN
963-379-298-3
●DÁNÉL Mónika, HLAVACSKA András, KIRÁLY Hajnal, VINCZE Ferenc (szerk.): Tér
– elmélet – kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény. Dostupné na: http://
www.eltereader.hu/kiadvanyok/danel-monika-hlavacska-andras-kiraly-hajnal-vincze-ferenc-
szerk-ter-elmelet-kultura/
●HANKISS Elemér (szerk.). Strukturalizmus I–II., Budapest: Európa Könyvkiadó, 1971.
●JEFFERSON, Ann – ROBEY, David (szerk.). Bevezetés a modern irodalomelméletbe.
Összehasonlító áttekintés. Budapest: Osiris, 1995. ISBN 963-379-102-2
●MIKULÁŠ, Roman (red.). Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. VEDA,
Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978-2-8130-0377-5
●NYÍRI Kristóf, SZÉCSI Gábor (szerk.). Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs
technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron Kiadó, 1998. ISBN 963 85504
9 X Dostupné na: https://mandadb.hu/tetel/183126

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk (C2)

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-208/15

Názov predmetu:
Masová a elitná literatúra v 19. a 20. storočí

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne):
a) referát (50%) na vybranú tému z problematiky, napr. vznik pojmu masová kultúra, jej žánre,
formy, otázky referenciality umenia a literatúry, popkultúrny charakter kultúry súčasnosti a pod.
b) prezentácia študentom zvoleného románu s prihliadnutím na špecifiká konkrétnej žánrovej formy
(50%)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Akceptujú sa max. 2 absencie.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s problematikou masovej a elitnej literatúry s ohľadom na žánrové formy
maďarského románu 19. a 20. storočia, s prihliadnutím na kontextuálne súvislosti s žánrovými
formami románu vo svetovej literatúre.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky, definovanie pojmov
2. Vymedzenie skúmaných autorov, odôvodnenie
3. Špecifiká maďarského románu 19. storočia s prihliadnutím na trendy “veľkých” literatúr;
požiadavka národnej orientácie a zveľaďovania čitateľskej obce
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4. Paralely vplyvu francúzskej, anglickej a nemeckej masovej a elitnej literatúry na formovanie
žánru (W. Scott a E. Sue)
5. Prvky masovej literatúry v tvorbe určujúcich autorov maďarského románu 19. storočia: Jókaiho
"industrializmus"
6. Počiatky detektívneho románu v tvorbe L. Kuthyho a I. Nagya
7. Stručná charakteristika masovej literatúry prvej polovice 20.storočia
8. Autori, trendy, detektívny román ako žánrová forma v prvej polovici 20. storočia
9. Budovateľský román socialistického realizmu (Gladkov)
10. Paralely maďarského budovateľského románu s národnými požiadavkami maďarského románu
19.storočia
11. Intertextualita v literatúre 20. storočia
12. Možnosti prieniku subštandardných prvkov do tvorby autorov (Esterházy, Pynchon)

Odporúčaná literatúra:
BENYOVSZKY, Krisztián. Bevezetés a krimi olvasásába. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2007.
ISBN 978-80-8062-359-3.
BLOOM, Harold. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000. ISBN 80-7260-013-3.
ECO, Umberto. Hat séta a fikció erdejében. Budapest: Európa, 2007. ISBN 963-0782-32-6.
ECO, Umberto. Apokalyptiker und Integrierte. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1968.
HORVÁTH, Károly. A romantika értékrendszere. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. ISBN
963-506-152-8.
SZÁVAI, Dorottya a Zoltán Z. VARGA, eds. Műfaj és komparatisztika. Budapest: Gondolat,
2018. ISBN 978-963-693-835-2.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A ABS B C D E FX

64,52 0,0 32,26 3,23 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-moED-217/20

Názov predmetu:
Národy a jazyky stredovýchodnej Európy

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (50%) na vybranú tému z problematiky strednej a
východnej Európy z aspektu jazykového, kultúrneho, dejepisného a zemepisného.
b) v skúškovom období: písomný test (50%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúce akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o komplexnej problematike Európe –
strednej Európe – východnej Európe – východnej strednej Európe v jazykovom, zemepisnom a
kultúrnom aspekte.

Stručná osnova predmetu:
1. Európa – stredná Európa – východná Európa – východná stredná Európa - 1. Jazykový zemepis
2. Európa – stredná Európa – východná Európa - východná stredná Európa – 2. Historicko-
porovnávacia jazykoveda
3. Vedné odbory zaoberajúce sa so spolunažívajúcimi národmi a ich jazykom
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4. Areálna (geografická) lingvistika, kultúrna lingvistika, antropologická lingvistika, kontrastívna
lingvistika, semiotika, menšinová veda, etnológia.
5. Jazyková rozmanitosť v Európe: od nárečia cez spisovný jazyk k medzinárodnému
komunikačnému jazyku
6. Charakteristika západných a východných kresťanských jazykov: úloha latinčiny a
staroslovienčiny
7. Vznik národných jazykov 1. Jazyky známe v širšom okruhu
8. Vznik národných jazykov 2. Jazyky východnej strednej Európy - slovanské jazyky
9. Vznik národných jazykov 3. Jazyky východnej strednej Európy – rumunský jazyk
10. Vznik národných jazykov 4. Jazyky východnej strednej Európy – maďarský jazyk
11. Charakteristika jazykov z mnohých aspektov
12. Jazyky východnej strednej Európy – rómsky jazyk, jiddiš
13. Jazyk ako nástroj politiky východnej strednej Európy

Odporúčaná literatúra:
•ÁBRAHÁM, Barna a GEREBEN, Ferenc a STEKOVICS, Rita red. Nemzeti és regionális
identitás Közép-Európában. Piliscsaba: PPKE. 2003. ISBN 963-9296-72-4.
•BALÁZS, János red. Nyelvünk a Duna-tájon. Budapest: Tankönyvkiadó. 1989. ISBN
963-18-1581-1.
•CSERNICSKÓ, István. Nyelvi konfliktusok a 21. századi Európában a „nemzetközi normák”
és az „európai standardok” tükrében. Pro Minoritate 2019. Nyár: 3–26. Dostupné na http://
real.mtak.hu/104893/1/ProMino-1902-01-Csernicsko.pdf. ISSN 1216/9927.
•MÓDOS, Péter a TISCHLER, János red. Közép-európai olvasókönyv. Budapest: Osiris-Közép-
európai Kulturális Intézet 2005. ISBN 963-389-720-3.
•NÁDOR, Orsolya. Kísérlet Kelet-Közép-Európa fogalmának nyelvi szempontú
meghatározására. In: LANSTYÁK, István a POLGÁR, Anikó red. Fordítás, kulturális hibriditás
és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Preklad,
kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky.
Bratislava: UK. 2019. 11–47. ISBN 978-80-223-4738-9.
•TOLCSVAI NAGY, Gábor red. A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó.
2017. ISBN 978-963-693-824-6.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský B2, C1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A ABS B C D E FX

77,78 0,0 18,52 3,7 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 27.06.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-211/15

Názov predmetu:
Preklad pragmatických textov

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) domáca práca na vybrané témy: pripravenie desiatich prekladov
(na každú hodinu). Každé zadanie je za 9% a za aktivitu na hodinách je možné získať 10%.
Podmienkou absolvovania predmetu je dosiahnutie min. 60% z priebežného hodnotenia. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu získa zručnosti v preklade pragmatických textov zo
slovenčiny do maďarčiny, dokáže si uvedomiť svoje prekladateľské postupy a vyhodnotiť rôzne
preklady toho istého textu.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné transformačné operácie na úrovni slova, slovných spojení: konkretizácia, generalizácia.
2. Základné transformačné operácie na úrovni slova, slovných spojení: vynechanie, explicitácia.
3. Základné transformačné operácie na úrovni slova, slovných spojení: lokálna a globálna
kompenzácia.
4. Reálie a univerzálie.
5. Transformačné operácie na úrovni vety a súvetí (generalizácia, explicitácia atď.).
6. Rozdiely medzi gramatickými systémami slovenčiny a maďarčiny. Chýbajúce gramatické
kategórie. Odlišná funkcia gramatických kategórií.
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7. Kompozičné postupy vo východiskovom a cieľovom texte.
8. Interkultúrne špecifiká prekladu vlastných mien (inštitúcie, názvy politických strán, filmov a
literárnych diel, antroponymá, toponymá).
9. Preklad textov (správy, fejtón).
10. Preklad textov (predpoveď počasia, televízny program).
11. Preklad textov (inzercia, oznamy, letáky).
12. Preklad tzv. „drobných tlačív“ (pozvánky, tlačivá).

Odporúčaná literatúra:
• KÁROLY, Krisztina. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. ISBN
978-963-05-8517-0.
• KLAUDY, Kinga. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Budapest: Scholastica, 2014. ISBN 963-
859-127-7.
• KLAUDY, Kinga. Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok.
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2020. ISBN 239-999-2161-79-9.
• LANSTYÁK, István a POLGÁR, Anikó, ed. Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség
a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4738-9.
• ROBIN, Edina a ZACHAR, Viktor ed. Fordítástudomány ma és holnap. Budapest: L’Harmattan
Kiadó, 2018. ISBN 978-963-414-403-8.
• Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2), slovenský (C1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-209/15

Názov predmetu:
Prozaické dielo ako učebná látka

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) študent pripraví a prezentuje model vyučovacej hodiny, ktorej
cieľom má byť analýza prozaického diela na základe študentom zvolenej metódy (70%) a odovzdá
krátku písomnú reflexiu (30%) na diskutované témy (referencialita textu, intertextualita, žánrové
formy epiky, jazyk literárneho textu a pod.).
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Akceptujú sa max. 2 absencie.
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad špecifík analýzy literárnych textov na vyučovacej hodine a zároveň získa
širšie vedomosti o metódach výučby, ktoré sú zamerané na analýzu textov na vyučovacej hodine.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia textu a literárneho textu
2. Žánrové otázky
3. Otázky štruktúry textu
4. Gramatika textu
5. Štýl a jeho špecifiká
6. Čítanie s porozumením ako základ
7. Úloha učiteľa
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8. Rozvíjanie kompetencíí I. – deficity v čítaní s porozumením a možné riešenia
9. Rozvíjanie kompetencií II. – kreatívne cvičenia
10. Modely riešení
11. Porovnávacie analýzy
12. Otázky intertextuality

Odporúčaná literatúra:
FŰZFA, Balázs. Mentés másként. Budapest: Pont Kiadó, 2012. ISBN 978-963-9957-37-4.
Dostupné tiež na: http://www.mek.oszk.hu/20600/20660/20660.pdf
CSERHALMI, Zsuzsa. Amit az irodalomtanításról tudni kellene. Budapest: Korona Kiadó, 2001.
ISBN 963-9191-59-0.
KUCSERKA, Zsófia. Az irodalomtanári mesterség módszertana és gyakorlata. Pécs: PTE BTK,
2011. ISBN 978-963-642-3957.
LIPÓCZI-CSABAI, Sarolta, ed. Élményközpontú nyelv- és irodalomtanítás. Kecskemét:
Neumann János Egyetem, 2020. ISBN 978-615-5817-54-0.
PETHŐNÉ NAGY, Csilla. Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó, 2007. ISBN
963-9589-05-5.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD., doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-231/22

Názov predmetu:
Slovenský jazyk v národnostnom školstve

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca, domáca práca. V priebehu výučbovej časti študent predloží
riešenie 5 krátkych zadaní. Maximálna bodová hodnota každého riešenia je 20 bodov (1 bod= 1%).
Podmienkou získania hodnotenia je aktívna účasť študenta. Povolené sú dve absencie.
Klasifikačná stupnica:
A: 100%-93%
B: 92%-85%
C: 84%-77%
D: 76%-69%
E: 68%-60%
Fx: 59%-0%
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva. Porušenie akademickej etiky má za
následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 / 0

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná terminológiu pedagogiky, didaktiky a pedagogickej dokumentácie aj v slovenskom
jazyku a vie ju adekvátne používať v kontexte učiteľskej práce. Získa komparatívny pohľad na
najpoužívanejšie pojmy a kategórie terminológie svojho odboru. Slovenskú školskú terminológiu
aktívne používa pri tvorbe písaného textu (napr. pri vedení školskej dokumentácie a pri príprave
učebnej osnovy, učebného plánu atď. v slovenskom jazyku) a verbálneho textu, pričom si
uvedomuje zásadné rozdiely v školskej terminológii maďarského a slovenského jazyka (napr.
motivovanosť termínov, štruktúra termínov v oboch jazykoch). Študent disponuje znalosťami z
oblasti terminologickej kultúry a efektívnosti komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Komparatívny pohľad na základné pojmy maďarskej a slovenskej školskej terminológie
2. Otázky sémantického tvorenia maďarských a slovenských školských termínov
3. Podstatné mená v maďarskej a slovenskej školskej terminológii
4. Prídavné mená v maďarskej a slovenskej školskej terminológii
5. Slovesá v maďarskej a slovenskej školskej terminológii
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6. Terminológia Štátneho vzdelávacieho programu (vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia) pre
gymnáziá so štvorročným, päťročným a osemročným vzdelávacím programom
7. Terminológia Rámcového učebného plánu pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovaním
jazyka národnostnej menšiny
8. Odborné termíny učebnej osnovy – komparatívny pohľad
9. Odborné termíny učebného plánu – komparatívny pohľad
10. Odborná terminológia metodických usmernení – komparatívny pohľad
11. Adekvátnosť odborných termínov v tzv. prekladaných učebniciach pre gymnáziá a stredné školy
s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny
12. Odborné termíny v dokumente Maturitné skúšky
13. Odborné termíny v dokumente Metodické usmernenie

Odporúčaná literatúra:
MASÁR, Ivan. Ako pomenúvame v slovenčine. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť
pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2000. ISBN 80-967574-9-0.
Dostupné aj na:
https://www.juls.savba.sk/ediela/spisySJS/3/spisySJS3.pdf
ORGOŇOVÁ, Oľga a Alena BOHUNICKÁ. Lexikológia slovenčiny. Bratislava: Stimul,
2011. ISBN 978-80-8127-030-7. Dostupné aj na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/
katedry_pracoviska/ksj/publikacie/OOAB_lexikologia.pdf [cit. 21.12.2021].
ŽIGOVÁ, Ľudmila. Komunikácia v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. ISBN
978-80-223-2359-8.
Časopis Pedagogická revue. Dostupné na:
https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/casopisy/pedagogicka-revue/
Inovovaný Štátny vzdelávací program. Jazyk a komunikácia. Maďarský jazyk a literatúra.
Dostupné aj na:
https://www.statpedu.sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-spv-gymnazia-so-
stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/jayk-komunikacia
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Maďarský (C1), slovenský (B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-103/15

Názov predmetu:
Svetová literatúra

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: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) Počas výučby: Priebežná príprava: prečítanie vopred určených literárnych textov na danú hodinu,
ich domáce spracovanie vo forme stručných poznámok, aktívna účasť na diskusií o aktuálnych
textoch v rámci hodiny. Aktuálne poznámky študentov by vyučujúci mal mať k dispozícií, a
absolvovanie prečítania daných textov môže otestovať písomkou. (30%)
2) V skúškovom období: K prečítaným dielam pribudnú ďalšie, ktoré spolu s predchádzajúcimi a s
prebranou látkou tvoria základ skúšky, ktorá bude ústna alebo písomná – presná forma bude určená
na začiatku semestra. (70%)
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma 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: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent by absolvovaním predmetu mal získať vedomosti o niektorých najdôležitejších literátov
svetovej literatúry. Mal by sa vedieť orientovať medzi hlavnými prúdmi európskej literatúry.
Prostredníctvom prečítaných textov by mal nadobudnúť skúsenosť a vzťah k štýlu a rukopisu
jednotlivých periód a štýlov, niektorých autorov, mal by získať zručnosť v analýze textov.

Stručná osnova predmetu:
1. Koncepcia svetovej literatúry a základné kategórie literárnej komparatistiky.
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2. Grécka literatúra a problém osudu. Rímska literatúra zlatej doby.
3. Profánne a sakrálne: stredoveká literatúra
4. Renesančná a humanistická literatúra.
5. Od baroka k osvietenstvu: podoby románu.
6. Klasicizmus, sentimentalizmus, rokoko a preromantika.
7. Romantizmus a koncepcia individualizmu a geniality.
8. Poetika realizmu. Anglický, francúzsky a ruský realizmus.
9. Symbolizmus a impresionizmus.
10. Moderný román a poetika prózy.
11. Moderná poézia na začiatku XX. storočia.
12. Avantgardné smery a tendencie.
13. Existencializmus a absurdná literatúra.

Odporúčaná literatúra:
ADAMIK, Tamás. Római irodalom – a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig.
Pozsony: Kalligram, 2009. ISBN: 9788081012266
BALOTA, Nicolae. Abszurd irodalom. Budapest: Gondolat, 1979. ISBN 963-280-759-6
PÁL, József (red.). Világirodalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. ISBN 963-05-8238-4
KRISTÓ NAGY, István. A világirodalom története I-II, Budapest, Trezor, 1993. ISBN
963-7685-28-6, ISBN 963-7685-29-4
SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Kubla kán és Pickwick úr. Romantika és realizmus az angol
irodalomban. Magvető, Budapest, 1982. ISBN 9632717783
SZERB, Antal. A világirodalom története. Budapest: Magvető, 1980. ISBN 963-271-095-9
* V Moodle MS TEAMS sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 100

A ABS B C D E FX

37,0 0,0 23,0 17,0 9,0 9,0 5,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., Mgr. art. Pavol Száz, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-212/15

Názov predmetu:
Umelecký preklad

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30%) na tému veľké osobnosti maďarského
umeleckého prekladu, napr. Károly Szász, Mihály Babits, Árpád Tóth, Lőrinc Szabó, Gábor
Devecseri, György Faludy, Ádám Nádasdy, László Márton atď.
b) v skúškovom období: seminárna práca, preklad umeleckého textu (70%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70.

Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu získa vedomosti o dejinách maďarského umeleckého
prekladu a zlepší si praktické zručnosti pri konkrétnej prekladateľskej činnosti. Pozná základné
prekadateľské postupy a metódy, a vyskúša ich aj v praxi. Najlepšie výsledky budú publikované v
katedrovom zborníku alebo v lit. časopisoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Štylistická a významová hodnota jazykových prostriedkov v cieľovom a východiskovom
kontexte.
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2. Jazykové vrtsvy prekladu, problematika prekladu nárečí.
3. Exotizácia, naturalizácia.
4. Anachronizmy v preklade.
5. Problematika prekladu zemepisných názvov.
6. Štylistické výrazové prvky konkrétnych autorov v kontexte cieľovej literatúry.
7. Reálie a univerzálie.
8. Lektorovanie prekladov.
9. Kritika prekladovej literatúry.
10. Edícia, redigovanie – zostavovanie tematických blokov pre literárne časopisy.
11. Recepcia prekladovej literatúry v kontexte cieľovej literatúry.
12. Preklad a vydavateľská prax.

Odporúčaná literatúra:
•KABDEBÓ, Lóránt, KULCSÁR SZABÓ, Ernő, MENYHÉRT, Anna, KULCSÁR SZABÓ,
Zoltán. A fordítás és intertextuális alakzatai. Budapest: Anonymus Kiadó. 1998. ISBN
963-796-657-9.
•BARNA Imre. Pont fordítva. Budapest: Európa, 2018. ISBN 978-963-405-891-5.
STEINER, George. Bábel után I. Budapest: Corvina, 2005, 2009. ISBN 963-13-545-6-3.
•VAJDOVÁ, Libuša. Myslenie o preklade. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 80-810-100-64.
•ZÁMBOR, Ján. Preklad ako umenie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. ISBN
80-223-1407-2.
•POLGÁR, Anikó. Catullus noster. Pozsony: Kalligram, 2004. ISBN 978-80-8101-034-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (min. C1).

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A ABS B C D E FX

33,85 0,0 38,46 21,54 4,62 0,0 1,54

Vyučujúci: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-201/15

Názov predmetu:
Uralistika

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) študentská prednáška na vybranú tému (20%), domáca práca
(10%).
b) v skúškovom období: skúška, prípadne písomná práca (70%).
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%."
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda minimálne 60% učiva.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o genetickej príbuznosti jazykov a o
konkrétnej genetickej príbuznosti maďarského jazyka. Študent pozná kultúrne charakteristiky a
miesta pobytu uralských národov, najdôležitejšie princípy a metódy porovnávacej lingvistiky a
uralskú jazykovú skupinu.

Stručná osnova predmetu:
1. Zdroje prehistórie maďarského etnika.
2. Otázky pravlasti maďarského etnika.
3. Prehistória maďarského etnika.
4. Uralské etniká – všeobecný prehľad.
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5. Ruská a sovietska jazyková politika, vplyv ruského jazyka na uralské etniká na území bývalého
ZSSR.
6. Uralské jazyky – všeobecná charakteristika.
7. Jazykové javy v uralských jazykoch.
8. Základy porovnávacej a historickej jazykovedy.
9. História výskumu genetických vzťahov maďarského jazyka.
10. Charakteristika tzv. uralského prajazyka.
11. Genetické vzťahy uralských jazykov.
12. Ďalšie možné genetické vzťahy uralských jazykov. Areálne vzťahy uralských jazykov.

Odporúčaná literatúra:
•BERECZKI, Gábor. A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest: Universitas, 2003. ISBN
63-9104-79-5.
•CSEPREGI, Márta, red. Finnugor kalauz. Budapest: Panoráma, 2001. ISBN 963-243-862-0.
•HAJDÚ, Péter. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest: Tankönyvkiadó, 1976. ISBN
963-17 2216-3
•HEGEDŰS, József. Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv
rokonságáról. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. ISBN 963-05-7994-4.
•HONTI, László, red. A nyelvrokonságról. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. ISBN
978-963-9902-58-9.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácia vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský jazyk (C1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A ABS B C D E FX

40,0 0,0 50,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: prof. Klára Sándor, DrSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-472/00

Názov predmetu:
Úvod do sociolingvistiky

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) písomné testy (25%) a domáce práce (25%) na
vybranú tému z problematiky sociolingvistiky.
b) v skúškovom období: skúška (písomná časť 20%, ústna časť 30%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti akademického roka.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študenti a študentky po úspešnom absolvovaní predmetu získajú prehľad o najdôležitejších
oblastiach sociolingvistiky, so zvláštnym zreteľom na variačnú sociolingvistiku. Osvoja si taký
náhľad na jazyk, ktorý im pomôže samostatne, bez vonkajšej pomoci riešiť rôzne jazykové
problémy, s ktorými sa môžu v budúcnosti stretávať. Jazykovú variabilitu budú považovať za
základnú črtu jazyka, niečo, s čím treba neustále počítať a čo je zdrojom rôznych možností
vyjadrovania, ako aj signalizácie vlastnej jazykovej či inej identity. Nadobudnú aj vedomosti, ktoré
im pomôžu pochopiť spoločenské súvislosti jazykových zmien.

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod. Predmet sociolingvistiky. Smery v sociolingvistike. Príbuzné vedné disciplíny. Základné
prvky sociolingvistického náhľadu na jazyk. Štrukturalizmus a sociolingvistika. Otázky normy a
jazykovej kultúry z hľadiska sociolingvistiky.
2. Všeobecné otázky jazykových variet. Registre a v rámci nich štýlové variety.
3. Ďalšie otázky štýlových variet. Štýlové variety v jazykoch sveta. Diglosia. Kvalilekty.
4. Mediolekty a odborné registre. Teória jazykovej akomodácie. Všeobecná zrozumiteľnosť, hnutie
„Plain Language“.
5. Dialekty a základné pojmy, ktoré sa k ním viažu (idiolekt, dialekt, akcent, genolekt, etnolekt,
chronolekt). Otázky koiné variet a štandardu.
6. Interlingválny aspekt jazykovej heterogenity: dialektálne kontinuum. Interkomprehenzia.
7. Štandardizácia ako druh jazykového manažmentu.
8. Inherentná variabilita: sociolingvistické premenné a jej typy, prestížne a stigmatizované formy
atď. Základné otázky variačnej sociolingvistiky.
9. Jazyková interlektualita a jej medzijazyková dimenzia. Striedanie kódov.
10. Systematickosť variability. Súvislosť medzi spoločenským a štýlovým rozvrstvením.
Strereotypy, markery a indikátory.
11. Sociolingvistika jazykových zmien. Základné otázky historickej sociolingvistiky. Spôsoby
šírenia sa jazykových zmien. Spoločenské determinanty jazykových zmien.
12. Ďalšie otázky jazykových zmien. Jazykové inovácie a jazykové zmeny.

Odporúčaná literatúra:
● CSERESNYÉSI, László. Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Budapest: Tinta
Könyvkiadó, 2004. ISBN 963-7094-02-4.
● CHAMBERS, Jack K. Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance.
Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-5246-4.
● LANSTYÁK, István a SZABÓMIHÁLY, Gizella. Magyar nyelvhasználat – iskola –
kétnyelvűség. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1997. ISBN 80-7149-173-X.
● SZABÓMIHÁLY, Gizella a LANSTYÁK István, red. Magyarok Szlovákiában VII. kötet.
Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011. ISBN 978-80-89249-54-1.
● WARDHAUGH, Ronald. Szociolingvisztika: Budapest: Osiris Kiadó, 1995. ISBN
963-379-046-8.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2)
anglický (B2)

Poznámky:
Hungarian (C2)
English (B2)

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 98

A ABS B C D E FX

28,57 0,0 23,47 18,37 13,27 11,22 5,1

Vyučujúci: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-204/15

Názov predmetu:
Úvod do textológie

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (40%) na vybranú tému z problematiky písaného a
znejúceho textu
b) v skúškovom období: komplexný textový rozbor (60%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúce akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
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: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti z teórií teórie textológie, základov
deskriptívnej, funkčnej a kognitívnej textológie. Dokáže vykonávať komplexnú analýzu ústneho a
písaného textu. Rozumie aj štruktúre multimediálnych textov. Rozpoznáva makro a mikroštruktúru
textu. Je schopný opraviť texty žiakov rôzneho veku po gramatickej, sémantickej a štylistickej
stránke.

Stručná osnova predmetu:
1. Textológia a jej miesto v jazykovede.
2. Základné otázky analýzy diskurzu.
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3. Základné poznatky o texte. Pojem a základné zložky textuality.
4. Akustické vlastnosti textu.
5. Písaná forma textu.
6. Textová gramatika.
7. Textová sémantika.
8. Textová pragmatika.
9. Základné zložky textu.
10. Textová typológia.
11. Tvorenie textu.
12. Rozbor textu.

Odporúčaná literatúra:
•BALÁZS, János. A szöveg. Budapest: Gondolat. 1985. ISBN 963-281-549-1.
•DOLNÍK, Juraj a BAJZÍKOVÁ, Eugénia 1998. Textová lingvistika. Bratislava: Stimul. 1998.
ISBN 80-85697-78-5.
•SZIKSZAINÉ NAGY, Irma. Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó. 1999. ISBN
963-379-422-6.
•TOLCSVAI NAGY, Gábor. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
2001. ISBN 963-19-1229-9.
•TOLCSVAI NAGY, Gábor. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta
Könyvkiadó. 2006. ISBN 978-963-7094-63-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V Moodle a MS TEAMS
sú dostupné prezentácie vyučujúcich.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský B2, C1

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 88

A ABS B C D E FX

64,77 0,0 19,32 6,82 5,68 3,41 0,0

Vyučujúci: doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-111/15

Názov predmetu:
Všeobecná jazykoveda

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) písomné testy (30%) a domáce práce (20%) na
vybranú tému z problematiky všeobecnej lingvistiky.
b) v skúškovom období: skúška (písomná časť 20%, ústna časť 30%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti akademického roka.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študenti a študentky – čerpajúc zo získaných znalostí z partikulárnych jazykovedných disciplín – po
úspešnom absolvovaní predmetu nadobudnú základné znalosti o ľudskom jazyku ako takom a jeho
najdôležitejších charakteristikách, získajú prehľad o dejinách lingvistiky a najdôležitejších smeroch
v súčasnej lingvistike. Tiež budú oboznámení so základnými otázkami jazykových ideológií, ich
rôznych druhov a ich vplyvu na jazykový manažment a na jazykové zmeny.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do všeobecnej lingvistiky. Oblasti jazykovedy. Jazyk a iné komunikačné systémy. Jazykové
univerzálie.
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2. Jazykové ideológie týkajúce sa charakteru jazyka.
3. Glottogenetika. Teórie a špekulácie o vzniku jazyka a jazykov. Glossolália. Jazyk a myslenie,
reč a myslenie. Teória jazykového relativizmu.
4. Názory o jazyku: o arbitrárnosti vs. motivovanosti jazykových znakov. Psychologické, logické,
estetické, štruktúrne, funkčné prístupy k jazyku.
5. Dejiny starovekej a stredovekej lingvistiky. Dejiny lingvistiky v novoveku. Najdôležitejšie smery
v súčasnej lingvistike.
6. Hovorený a písaný jazyk, základné rozdiely a podobnosti. Gramatika hovoreného jazyka.
7. Jazyková rozmanitosť a jej výskum. Historická a porovnávacia jazykoveda.
8. Jazykové ideológie týkajúce sa jazykovej rozmanitosti a jazykovej variantnosti.
9. Základné otázky typologickej klasifikácie jazykov.
10. Aplikovaná jazykoveda: základné otázky. Jazykový manažment a jeho smery.
11. Jazykové ideológie týkajúce sa jazykových zmien a jazykového manažmentu.
12. Diskurz. Rozhovor ako spoločný výsledok spolupráce komunikačných partnerov. Konverzačné
maximy. Implikatúry.

Odporúčaná literatúra:
● DOLNÍK, Juraj. Všeobecná jazykoveda: opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda–JÚĽŠ,
2013. ISBN 978-80-224-1201-8.
● KENESEI, István, red. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN
978-963-05-8998-7.
● MÁTÉ, Jakab 1997. A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-7650-0.
● MÁTÉ, Jakab 1998. A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-8342-6.
● ROBINS, Robert Henry. A nyelvészet rövid története. Budapest: Osiris, 1999. ISBN
963-379-535-4.
● SAUSSURE, Ferdinand de. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Budapest: Corvina, 1997.
ISBN 963-13-4414-2.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2)
anglický (B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 96

A ABS B C D E FX

26,04 0,0 29,17 16,67 14,58 8,33 5,21

Vyučujúci: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMJL/A-muMA-202/15

Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z aplikovanej jazykovedy

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) písomné testy (25%) a domáce práce (25%) na
vybranú tému z problematiky aplikovanej lingvistiky.
b) v skúškovom období: skúška (písomná časť 20%, ústna časť 30%)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 30% z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý neovláda 60% učiva.
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti akademického roka.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študenti a študentky po úspešnom absolvovaní predmetu získajú prehľad o najdôležitejších
oblastiach aplikovanej jazykovedy, so zvláštnym zreteľom na oblasti, ktoré majú veľkú dôležitosť
v menšinových bilingválnych komunitách. Nadobudnú základné translatologické znalosti, ako aj
vedomosti z oblasti jazykového manažmentu, so špeciálnym zreteľom na manažment jazykových
problémov, najmä tých, ktoré súvisia s tzv. jazykovou kultúrou. Nadobudnú aj zručnosti v tvorení
textov z rôznych zdrojov, či už maďarskojazyčných alebo cudzojazyčných.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecné otázky aplikovanej lingvistiky.
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2. Všeobecné otázky prekladu a teórie prekladu.
3. Druhy prekladov a ich charakteristiky. Jazykové ideológie týkajúce sa prekladu.
4. Explicitácia, implicitácia, transformácie. Hypotéza asymetrickosti.
5. Jazykové mýty a jazykové problémy.
6. Jazykové povery a jazykové problémy.
7. Všeobecné otázky jazykového manažmentu.
8. Základné otázky jazykovej kultúry.
9. Jazyková kultúra a jazykové problémy.
10. Základné otázky jazykového plánovania.
11. Ďalšie otázky jazykového plánovania.
12. Manažment jazykových problémov a teória jazykového manažmentu.

Odporúčaná literatúra:
● KLAUDY, Kinga. Nyelv és fordítás. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007. ISBN
978-963-7094-68-2. Dostupné na https://docplayer.hu/1398427-Klaudy-kinga-nyelv-es-
forditas.html
● KLAUDY, Kinga. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018. ISBN
963-85912-6-9. Dostupné aj na: https://mersz.hu/klaudy-bevezetes-a-forditas-elmeletebe
● KONTRA, Miklós. Felelős nyelvészet. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. ISBN
978-963-693-988-5. Dostupné aj na: https://gondolatkiado.hu/pdf/Kontra_Felelos_nyelveszet.pdf
● LANSTYÁK, István. „Az Istennek könyve közönséges nyelven”. Tanulmányok a
bibliafordításról. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda, 2021. ISBN
978-80-89978-19-9.
● LANSTYÁK, István. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Kisebbségkutató
Intézet–Gramma Nyelvi Iroda, 2018. ISBN 978-80-89978-00-7.
● LUDÁNYI, Zsófia. Szabályok, normák, nyelvszokás. Eger: Líceum Kiadó, 2019. ISBN
978-963-496-112-3.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. V MS TEAMS sú
dostupné prezentácie vyučujúceho.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
maďarský (C2)
anglický (B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A ABS B C D E FX

21,43 0,0 57,14 14,29 0,0 0,0 7,14

Vyučujúci: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

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

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

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

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

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.


