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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/OB/22

Názov predmetu: Bakalárska práca s obhajobou

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

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pri vypracovaní záverečnej práce sa študent riadi pokynmi svojho školiteľa a Smernicou rektora
o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na Univerzite J. Selyeho.
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier).
Termín odovzdania záverečnej práce je stanovený v harmonograme príslušného akademického
roka. V centrálnom registri záverečných prác sa posudzuje originalita práce. O výsledku
kontroly originality sa vyhotovuje protokol o originalite záverečnej práce. Kontrola originality je
nevyhnutnou podmienkou obhajoby. Súčasťou odovzdania práce je uzatvorenie licenčnej zmluvy
o použití digitálnej rozmnoženiny práce medzi autorom a Slovenskou republikou v zastúpení
univerzity.
Záverečnú prácu posudzuje vedúci práce a oponent, ktorí vypracujú posudky podľa stanovených
kritérií.
Vedúci práce posudzuje najmä splnenie cieľa záverečnej práce, stupeň samostatnosti a iniciatívy
študenta pri spracovaní témy, spoluprácu s vedúcim práce, logickú stavbu záverečnej práce,
adekvátnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň práce, hĺbku a kvalitu spracovania
témy, prínos práce, možnosť využitia výsledkov, prácu s literatúrou, relevantnosť použitých zdrojov
vo vzťahu k téme a cieľu práce, formálnu stránku práce, pravopis, štylistiku a originalitu.
Oponent posudzuje najmä aktuálnosť a vhodnosť témy práce, stanovenie cieľa práce a jeho
naplnenie, logickú stavbu záverečnej práce, nadväznosť kapitol, ich proporcionalitu, priliehavosť a
vhodnosť použitých metód, metodológiu, odbornú úroveň práce, hĺbku a kvalitu spracovania témy,
prínos práce, prácu s odbornou literatúrou, formálnu stránku práce, pravopis, štylistiku a originalitu.
Komisia pre štátne skúšky posúdi originalitu práce, podiel práce študenta na riešení
výskumného problému, samostatnosť študenta, jeho schopnosť riešenia výskumného problému
– od vyhľadávania literárnych zdrojov, stanovenia cieľov, voľby výskumnej metodiky, voľbu
materiálu, cez realizáciu výskumu, jeho schopnosť vyhodnocovať výsledky, diskutovať výsledky,
sumarizovať výsledky, prezentovať ich význam pre edukačný proces a pod. Hodnotí sa aj schopnosť
prezentovať výsledky, vrátane zodpovedania otázok súvisiacich s týmto výskumným procesom a
témou záverečnej práce, dodržiavanie časových limitov, a pod.
Komisia pre štátne skúšky na neverejnom zasadnutí zhodnotí priebeh obhajoby a rozhodne o
udelení klasifikácie. Pri klasifikácii komplexne posudzuje kvalitu záverečnej práce a jej obhajobu,
s prihliadnutím na posudky a priebeh obhajoby a obhajobu hodnotí jednou spoločnou známkou.
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Výsledné hodnotenie môže byť rovnaké ako v posudkoch, ale môže byť aj lepšie, resp. horšie, v
závislosti od priebehu obhajoby.
Výsledné hodnotenie: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C – 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%.
Rozhodnutie o výsledku obhajoby vyhlási predseda komisie verejne spolu s výsledkom teoretickej
ústnej časti štátnej skúšky.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- študent pozná štruktúru vedeckej publikácie,
- študent dokáže samostatne a tvorivo využívať odborné pramene,
- študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav riešenej problematiky vo svojom odbore,
- študent dokáže adekvátne voliť výskumné postupy a funkčne ich aplikovať.
Schopnosti:
- Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov riešeného
problému.
- Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou,
vybrať z nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry,
- študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu,
- študent dokáže zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje (fakty) v rámci študijného odboru
a robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a etické aspekty,
- študent bude schopný zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať
praktické závery i odporúčania,
- študent bude schopný pripraviť prezentáciu výsledkov bakalárskej práce,
- študent dokáže uplatňovať princípy vedeckej integrity a etiky.
Kompetentnosti:
- študent vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru a vlastný postoj k odborným problémom
svojho štúdia,
- študent je schopný argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických, alebo
didaktických a metodologických súvislostiach,
- študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi,
- študent je schopný odpovedať na otázky vedúceho a oponenta a to na požadovanej úrovni tak,
aby záverečnú prácu úspešne obhájil.
Obhajobou bakalárskej práce študent preukazuje schopnosť samostatne získavať teoretické a
praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy vo svojom odbore a tvorivo ich uplatňovať
a rozvíjať. Taktiež preukazuje schopnosť samostatne realizovať a hodnotiť riešenie odborného,
praktického alebo metodického problému z odboru a schopnosť formulovať závery vlastného
skúmania a odporúčania pre rozvoj danej vednej alebo pracovnej oblasti. Bakalárskou prácou
dokazuje spôsobilosť akademického písania, pričom výsledná práca je originálna, nemá charakter
plagiátu, nenarúša autorské práva iných autorov a pri jej tvorbe boli dodržané pravidlá práce s
informačnými zdrojmi a etické princípy písania odborných prác. Na obhajobe študent preukáže, že
je schopný odborne prezentovať výsledky svojej práce v ústnej forme.

Stručná osnova predmetu:
Obhajoba záverečnej práce má priebeh:
1. Prezentácia záverečnej práce študentom.
2. Prednesenie hlavných bodov z písomných posudkov vedúceho práce a oponenta.
3. Odpovedanie študenta na otázky vedúceho práce a oponenta.
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4. Odborná rozprava o záverečnej práci s otázkami pre študenta.
Prezentácia záverečnej práce študentom by mala obsahovať predovšetkým tieto body:
1. Stručné zdôvodnenie výberu témy, jej aktuálnosti, praktického prínosu.
2. Objasnenie cieľov a metód použitých pri spracúvaní práce.
3. Hlavné obsahové problémy práce.
4. Závery a praktické odporúčania, ku ktorým autor práce dospel.
Pri prezentácii má študent k dispozícii vlastný exemplár záverečnej práce, prípadne elektronickú
prezentáciu. Prejav prednesie samostatne, v rozsahu 10 min. Môže využiť počítačovú techniku.
Záverečnú prácu má komisia pred obhajobou a počas obhajoby k dispozícii.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2004.
Aktuálna Smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác
na Univerzite J. Selyeho – dostupné na https://www.ujs.sk/documents/
Smernica_c.2-2021o_zaverecnych_pracach_.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/BS/22

Názov predmetu: Bakalársky seminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch (1 kr.)
Odovzdanie výberovej bibliografie k téme bakalárskej práce (1 kr.)
Vypracovanie časti (10 – 12 strán) bakalárskej práce (1 kr. )
V práci sú hodnotené (1 kr.):
 analyticko-syntetické myšlienkové pochody študenta,
 vyjadrenie vlastného názoru podporeného teoretickými vedomosťami,
 stanovanie problémov a cieľov práce, spôsob spracovania,
 štruktúra práce - logická nadväznosť a vyváženosť jednotlivých častí,
 práca s literatúrou a informačnými zdrojmi (výber spôsob ich využitia),
 dodržiavania základných noriem pre formálnu úpravu práce, dodržiavanie citačných noriem,
 estetická a jazyková stránka práce.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% Ak študent neodovzdá prácu ani do 7 dní od stanoveného
termínu, nebudú mu udelené kredity.
Rozsah práce stanoví vyučujúci, formátovú úpravu stanovuje Smernica rektora č. 2/2021.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent dokáže:
– uviesť a vysvetliť všeobecné požiadavky na tvorbu záverečnej práce, popísať a charakterizovať
obsahovú štruktúru záverečnej práce a jej jednotlivých častí (úvod, hlavná textová časť, prílohy),
– vysvetliť pojmy jav, fakt, uviesť a popísať typy skúmania pedagogických javov,
– bližšie charakterizovať základné metódy zhromažďovania údajov v záverečnej práci a spôsoby
ich spracovania,
– vymenovať základné požiadavky na autora odborného textu, charakterizovať a popísať model,
vlastnosti odborného textu a jeho formálnej výstavby,
– vymenovať a vysvetliť formálne požiadavky kladené na záverečnú prácu,
– definovať pojem abstrakt, popísať štruktúru abstraktu, charakterizovať znaky kvalitného
abstraktu, uviesť najčastejšie chyby pri tvorbe abstraktov, rozoznať abstrakt od anotácie, výťahu,
súhrnu, prehľadu,
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– vysvetliť pojmy citát, citovanie, citácia, parafráza, kompilát, plagiát, rozoznať citát od parafrázy,
ilustrovať jednotlivé techniky citovania a odkazovania na príkladoch,
– zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy a motívy z oblasti problematiky
zvolenej témy,
– spoznať základné termíny práce,
– objasniť pojmy používané v práci,
– v teoretickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými náležitosťami,
– analyzovať a zdôvodniť závery práce,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v teórii.
Schopnosti:
Študent bude schopný:
– napísať projekt vlastnej záverečnej práce,
– vysvetliť metodologické pravidlá tvorby bakalárskej práce,
– definovať problém a cieľ záverečnej práce, formulovať prípadné hypotézy,
– naplánovať časový plán tvorby záverečnej práce aj s obsahovou náplňou,
– pracovať s odbornou literatúrou (s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi, vyhľadávať informácie
v informačných knižných databázach),
– na základe osvojených poznatkov vytvoriť text s logickým a presným formulovaním myšlienok,
vytvoriť kvalitný abstrakt, napísať úvod, záver k článku, k záverečnej práci rešpektujúc stanovené
požiadavky,
– prezentovať poznatky z danej oblasti, zvládať ich zložitosť a tvoriť úsudky,
– aplikovať poznatky o etike a technike citovania v tvorbe odborného textu,
– správne používať jednotlivé spôsoby citovania a odkazovania, záznamu bibliografických
odkazov,
– v praktickej rovine vytvoriť (spracovať) záverečnú prácu so všetkými potrebnými náležitosťami,
– analyzovať, syntetizovať a porovnávať poznatky a na základe toho navrhovať riešenia,
– na základe kritickej analýzy odvodiť závery a odporúčania pre prax,
– kriticky analyzovať získané poznatky, prehodnocovať ich a využívať v praxi,
– prezentovať, diskutovať a zdôvodniť svoje vedomosti z hľadiska plánovaných cieľov práce,
– prezentovať výstupy činnosti v rámci celej študijnej skupiny a pred vyučujúcim a zdôvodniť ich
význam a praktické uplatnenie,
– dokončiť záverečnú prácu a pripraviť sa na jej verejnú obhajobu,
– klasifikovať slabé a silné stránky témy záverečnej práce, ako aj samotnej práce,
– kriticky zhodnotiť potrebu i možnosti uplatnenia metód a prístupov v zvolenej práci a tvorivo
navrhovať možnosti ich aplikácie,
– samostatne aktívnym spôsobom získavať nové poznatky zo zvolenej oblasti využívajúc
nadobudnuté zručnosti,
– aplikovať teoretické poznatky do edukačnej praxe.
Kompetencie:
Študent
– si uvedomí potrebu a dôležitosť dodržiavania akademickej etiky a etikety pre jeho študentský ako
aj budúci učiteľský život,
– správa sa v súlade s pravidlami spoločenského správania,
– osvojil si základy spoločenského protokolu, vie sa správne obliecť a obuť na štátnu skúšku,
– dodržiava etiku citovania,
– vyjadruje svoje presvedčenie a názory priamo a úprimne, no zároveň dokáže uznávať, že aj druhá
strana má právo na vlastný názor,
– nesie dôsledky a prijíma zodpovednosť za svoje konanie.

Stručná osnova predmetu:
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1. Formálne predpisy záverečných prác v smerniciach UJS.
2. Stručný popis bakalárskej práce.
3. Význam bakalárskej práce.
4. Výber témy bakalárskej práce.
5. Pripravenie výberovej bibliografie k práci.
6. Úlohy a ciele bakalárskej práce.
7. Spôsob výberu vhodnej citácie.
8. Obsah bakalárskej práce.
9. Koncipovanie a stratégia spracovania jednotlivých častí – kapitol.
10. Práca s knižnou a časopiseckou literatúrou.
11. Používanie Internetu a online publikácií
12. Príprava a realizácia výskumu.
13. Príprava na obhajobu bakalárskej práce.

Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2004.
MADARÁSOVÁ, J. (red.) 2000. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: VEDA. ISBN
8022406554
MARKO, J.: Ako písať záverečnú prácu. Zvolen : TU, 2010.
Smernica rektora č. 2/2021 o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác na Univerzite J. Selyeho. 2021. Komárno: UJS

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/
CLDM/22

Názov predmetu: Cvičenia z literatúry pre deti a mládež

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie sa realizuje na základe individuálnych prác vytvorených počas daného
kurzu. Jednotlivé súčasti sú dohodnuté so študentmi individuálne (aj) na základe ich osobnej
zainteresovanosti v rámci bazálnej disciplíny Literatúra pre deti a mládež. Študenti pripravia
nasledujúce výstupy ako samostatné zložky portfólia:
(môžu si pritom vybrať jednu formu prezentácie)
a) nástenka o živote a literárnej tvorbe pre deti a mládež vybraného slovenského autora pre deti
a mládež
b) reklamný spot ako základ „marketingu“ daného slovenského autora pre deti a mládež v súčasnosti
(prezentácia v písomnej či vizuálnej podobe)
c) vypracovanie semestrálnej práce o danom autorovi intencionálnej slovenskej literatúry,
zahŕňajúcej biografické, bibliografické a iné danosti i „zvláštnosti“ z jeho života. Súčasťou tohto
elaborátu je aj intepretačná analýza vybraného textu autora na báze objektívno-subjektívnych
čitateľských skúseností študenta.
Hodnotiace kritériá:
- Adekvátnosť a nápaditosť nástenky (4 body)
- Využitie tvorivých a inovatívnych foriem práce pri vyhotovení nástenky (2 body)
- Popis a presná diagnostika vlastného prístupu k práci (2 body)
- Presné zachytenie, konkretizácia a aplikácia vybranej metodológie práce pri vyhotovení nástenky
(2 body)
- Originalita reklamného spotu z aspektu kreativity a percepcie (5 bodov)
- Znalosť odborných materiálov pri vypracovaní semestrálnej práce (5 bodov)
- Prepracovanosť obsahu a formy v rámci vybranej témy semestrálnej práce (Rozsah: 10 strán, 10
bodov)
- Aplikácia inovatívnych postupov v rámci komplexnej činnosti (3 body)
- Konkretizácia vybraných úloh a činností a jej poukázanie na každodennú školskú prax (2 body)
Časová záťaž študenta: 90 min – 26 hod.
Sumárne hodnotenie: A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%),
pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným
poriadkom UJS:
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Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Absolvent daného kurzu má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Patrične ovláda študovaný
jazyk (i jeho literárnu zložku) na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne
nadobudnutými vedomosťami o vývine slovenskej literatúry pre deti a mládež a jeho
zákonitostiach, resp. diachrónnom i synchrónnom vývine. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky
z teórie a dejín literatúry, resp. pri praktickom využití z interpretácie literárneho textu. Ovláda
nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady na báze daného kurzu. Pozná
základné vývinové prúdy a tendencie slovenskej literatúry pre deti a mládež. Absolvent je pritom
oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami danej oblasti
slovenskej literatúry.
• Študent bude vedieť vybrať a odporučiť pre seba i pre ostatných vhodnú osobnosť slovenskej
literatúry pre deti a mládež a patrične ju odôvodniť,
• Študent bude vedieť samostatne zbierať informácie o o živote a literárnej tvorbe tejto osobnosti
v rôznych publikáciách a na internete,
• Študent bude vedieť orientovať sa v metódach rozlišovania dôležitých a menej dôležitých
informácií pre prax,
• Študent bude vedieť správne zostaviť, nezávisle vyhľadávať a hodnotiť rôzne informácie, týkajúce
sa danej osobnosti slovenskej literatúry pre deti a mládež,
• Študent bude vedieť správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch, najmä
komunikačných cvičeniach v rámci jednotlivých cvičení,
• Študent bude vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti na teoretickej i praktickej báze v pozadí
konkrétneho typu úlohy a činnosti,
• Študent bude vedieť naplánovať jednotlivé fázy príprav a konkretizácie danej úlohy v pozadí
náročnost, a to pre jednotlivca alebo (študijnú) skupinu,
• Študent bude vedieť rozpoznať úroveň vlastných kompetencií, súdov a úsudkov pri selekcii
množstva získaných informácií,
• Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi).
Tieto vedomosti vie prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie o tomto segmente
literatúry.
Zručnosti:
• Študent je schopný poukázať na možnosti literatúry pre deti a mládež pri výchove ku kultúrnosti,
estetike a literárnemu vkusu v tomto špecifickom type literatúry. Uplatňuje získané študované
vedomosti, zručnosti a kompetencie na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnej i písomnej forme,
• Študent bude schopný získať odborné znalosti v tvorivých metódach výskumu slovenskej
literatúry pre deti a mládež,
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam slovenskej literatúry pre deti a
mládež, identifikovať obsah činnosti konkrétnych nastolených tvorivých úloh pri implementácii
uvádzaných vedomostí,
• Študent bude schopný oboznámiť sa s progresívnymi trendmi v nastolenej oblasti literatúry,
• Študent bude schopný oboznámiť sa s modernými metodickými prístupmi a aspektmi popisov
pracovných činností, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie požadovaných výstupov.
• Absolvent má osvojené základné diferenciačné postupy, zručnosti a stratégie pri bádaní slovenskej
literatúry pre deti a mládež. Ovláda prácu s biobibliografickými údajmi, pozná spôsoby využitia
dát v teórii a praxi. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického
a básnického textu pre deti a mládež. Je schopný aplikovať vybrané literárnovedné poznatky pri
kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Vyznačuje sa tvorivým myslením
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a individuálnym prístupom k jednotlivým prototextom slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Neunikne mu ani kritická analýza pri formulovaní vlastných stanovísk a postojov k danému textu.
Kompetencie:
• Študent bude schopný aplikovať systém zručností potrebných pre viacrozmerný kontakt
(napríklad) s danou osobnosťou slovenskej literatúry pre deti a mládež, ktoré potom následne vie
využiť vo vlastnej tvorivej praxi v škole.
• Študent bude schopný realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i
diachrónnym vývinom slovenskej literatúry pre deti a mládež,
• Študent bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú vedomosti
o slovenskej literatúre ako takej
• Študent bude schopný riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej na spoznávanie
vybraných osobností a diel slovenskej literatúry pre deti a mládež.
• Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom slovenskej literatúry pre deti a mládež a účinne
pokračovať tak vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Stručná osnova predmetu:
1. Konfrontácia koncepcií a poetík (1945-1948). Témy, osobnosti, špecifiká.
2. Pofebruárová ideologizácia detskej literatúry (1948-1956). Témy, osobnosti, špecifiká.
3. Regenerácia umeleckého chápania detskej literatúry (1956-1959). Témy, osobnosti, špecifiká.
4. Konštituovanie modernej detskej literatúry (1960-1970). Témy, osobnosti, špecifiká.
5. Desaťročie konsolidácie (1970-1980). Témy, osobnosti, špecifiká.
6. Medzi stagnáciou a vzopätím (1980-1990). Témy, osobnosti, špecifiká.
7. Detská literatúra v čase novej ideovo-estetickej plurality (1990-2002). Témy, osobnosti,
špecifiká.
8. Portréty (vybraných) básnikov slovenskej literatúry pre deti a mládež.
9. Portréty (vybraných) prozaikov slovenskej literatúry pre deti a mládež.
10. Vzorové námety pre nástenku (vzor: Jozef Cíger-Hronský – jeho život a literárna tvorba pre
deti a mládež).
11. Vzorové námety pre reklamný spot (vzor: Jozef Cíger-Hronský – jeho kultúrnospoločenská
činnosť a knihy pre detských čitateľov).
12. Vzorové námety pre semestrálnu prácu (vzor: Jozef Cíger-Hronský – Zakopaný meč pod
Zoborom, interpretačno-analytický rozbor diela, /učebnicového/ úryvku).
13. Usvúzťažnenie získaných vedomostí a zručností pri tvorivej práci na portfóliu.

Odporúčaná literatúra:
SEDLÁK, J.: Epické žánre v literatúre pre deti a mládež. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1981.
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava – Martin : Literárne informačné
centrum – Matica slovenská, 2009.
STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945-2002.
Prešov : Náuka, 2003.
SLIACKY, O.: Slovník autorov literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1992.
LESŇÁK, R.: Literatúra pre deti a mládež.. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo
1997.
vybrané konkrétne intencionálne diela poézie a prózy od slovenských autorov pre deti a mládež

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/CO/22

Názov predmetu: Cvičenia z ortografie a ortoepie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežným hodnotením.
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
Každá úloha je hodnotená určeným počtom bodov. Študenti splnia nasledujúce úlohy a pripravia
nasledujúce výstupy:
• Aktívna účasť na seminároch počas daného semestra (Skóre: 10 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Aktívne zapájanie sa do diskusie (5 bodov)
- Riešenie vedomostných kvízov a vypracovanie cvičení z oblasti spisovnej výslovnosti a pravopisu
(5 bodov)
• Vypracovanie seminárnej práce obsahujúcej priblíženie a reflexiu ľubovoľného problému z oblasti
ortografie a ortoepie (Rozsah: min. 4 strany; Skóre 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Adekvátnosť spôsobu spracovania práce (5 bodov).
- Logické členenie práce, nadväznosť textu (10 bodov).
- Komplexnosť spracovania a porozumenia problematike (20 bodov).
- Korektná práca s odbornými zdrojmi, ich selekcia a uvádzanie v súlade s normami (5 bodov).
• Čítanie textu s prihliadnutím na správnu spisovnú výslovnosť (Skóre: 10).
Hodnotiace kritériá:
- Čítanie textu, prezentácia spisovnej výslovnosti (7 bodov).
- Schopnosť korekcie chýb a vlastnej reflexie (3 body).
• Priebežný test v rozsahu osnovy predmetu (Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie poznatkov z nasledujúcich okruhov: základná terminológia, artikulácia, pojem
fonémy, hláskoslovná sústava (10 bodov), ortoepia, ortoepické javy, zásady správnej výslovnosti
a chyby vo výslovnosti (15 bodov), problematika ortografie, pravopisné princípy, pravidlá
slovenského pravopisu (15 bodov).Výsledné hodnotenie sa vypočíta súčet bodov priebežného
hodnotenia, konkrétne: seminárnej práce, čítania textu s prihliadnutím na spisovnú výslovnosť,
aktivity študenta a priebežného testu.
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Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta: 90 hodín, z toho :
• kombinované štúdium (S, konzultácia): 26 hodín,
• vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
• samoštúdium odbornej a pôvodnej literatúry: 38 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent bude vedieť pomenovať základnú terminológiu, podstatu a ciele ortografie,
• Študent získa všeobecné vedomosti o pravidlách slovenského pravopisu,
• Študent si osvojí terminologickú výbavu ortoepie, získať vedomosti o zásadách normatívnej
výslovnosti slovenského jazyka,
• Študent bude vedieť vysvetliť súvislosti a vzťahy medzi pravopisom a výslovnosťou,
• Študent sa oboznámi s artikulačnými orgánmi a artikuláciou, poznať spôsoby tvorenia hlások
rečovými ústrojmi, definovať fonémy a ich vzťahy,
• Študent bude vedieť napísať ortograficky správne akýkoľvek slovenský text vecnej alebo
umeleckej literatúry,
• Študent bude vedieť správne prečítať akýkoľvek slovenský text vecnej alebo umeleckej literatúry
v súlade so zásadami spisovnej výslovnosti,
• Študent uplatňuje slovenský jazyk na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom dorozumievaní
a písomnom dorozumievaní.
Zručnosti:
• Študent bude schopný využiť získané teoretické poznatky z ortografie a ortoepie pri písaní a čítaní
vlastných textov aj pri oprave pravopisu a výslovnosti v edukačnom procese,
• Študent bude schopný samostatne vymedziť pojem fonémy, opísať a rozdeliť inventár slovenských
foném,
• Študent bude schopný charakterizovať dištinktívne príznaky slovenských foném a základy
fonetickej transkripcie,
• Študent bude schopný orientovať sa v hláskoslovnej sústave spisovnej slovenčiny,
• Študent bude schopný ovládať spisovnú slovenskú výslovnosť, vysvetliť jej základné zásady,
• Študent bude schopný správne využiť teoretické poznatky z ortoepie na osobný rozvoj
ortoepických zručností a na učenie výslovnosti žiakov,
• Študent bude schopný charakterizovať správnu výslovnosť vokálov a konsonantov, zistiť a opraviť
chyby vo výslovnosti,
• Študent bude schopný určiť znelostnú asimiláciu, resp. spodobovanie a identifikovať miesta, na
ktorých dochádza k znelostnej asimilácii,
• Študent bude schopný charakterizovať pravidlá výslovnosti predložiek a poznať zásady
vokalizácie predložiek,
• Študent bude schopný správne napísať slová osobitne a dovedna a rozdeľovať slová,
• Študent bude schopný prakticky si osvojiť pravidlá písania veľkých písmen v slovenskom jazyku,
• Študent bude schopný správne klasifikovať, ohýbať, písať cudzie slová a prepisovať slová z iných
grafických sústav do slovenčiny.
Kompetencie:
• Študent bude kompetentný správne vysvetliť súvislosti medzi fonológiou, pravopisom a
výslovnosťou, aplikovať hláskoslovný inventár súčasnej spisovnej slovenčiny v písomnom aj v
ústnom prejave, usmerňovať a korigovať písomné aj ústne prejavy žiakov.
• Študent bude realizovať pravopisné princípy na základe teoretických poznatkov v praxi, t. j. pri
tvorbe, písaní a opravách písomných prejavov.
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• Študent bude s kompetentný aplikovať pravidlá spisovnej výslovnosti v ústnych prejavoch, viesť
žiakov k správnej výslovnosti v pedagogickej práci.
• Študent bude vedieť vysvetliť ostatným ortografické a ortoepické normy, bude vedieť zaujať
stanovisko k aplikácii týchto noriem v rôznych médiách a v školskej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Vstupné meranie poznatkov. Ortografia a ortoepia. Pravopisné princípy. Výslovnostné štýly.
2. Artikulácia, opis a funkcia artikulačných orgánov, fyziologická stránka tvorenia reči.
3. Vymedzenie pojmu fonémy, inventár foném v spisovnom slovenskom jazyku a ich rozdelenie
do skupín.
4. Vzťah fonéma – graféma, rozdiely vo vzťahoch fonéma – graféma v niektorých jazykoch.
5. Hláskoslovná sústava slovenčiny. Základná hláskoslovná charakteristika spisovného jazyka.
6. Slovenská spisovná výslovnosť. Predpoklady a pravidlá spisovnej výslovnosti
7. Chyby vo výslovnosti samohlások. Diftongy a ich charakteristika. Rytmické krátenie.
8. Chyby vo výslovnosti hlások. Znelostná asimilácia − spodobovanie. Špecifiká procesu
spodobovania v slovenčine.
9. Spôsoby zisťovania, určenia i učenia správnej výslovnosti u žiakov základných škôl. Rozvoj
ortoepických zručností.
10. Písanie slov osobitne a dovedna. Pravidlá rozdeľovania slov. Interpunkcia.
11. Písanie veľkých písmen. Zásady písania veľkých začiatočných písmen vo vlastných menách,
na začiatku viet, v skratkách, ustálených značkách.
12. Písanie slov cudzieho pôvodu. Klasifikácia cudzích slov, dôvody ich preberania, prepis z iných
grafických sústav, pravopis a výslovnosť.
13. Opakovanie a test.

Odporúčaná literatúra:
BÁNIK, T.: Základy slovenského pravopisu. Nitra: FF UKF, 2015. ISBN 978 80 558 0755 2
KRÁĽ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. SPN, Bratislava 1996. ISBN 8008003057
OČENÁŠ, I.: Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. Banská Bystrica:
PF UMB, 2003. 123 s.
OLŠIAK, M. Základy fonetiky a ortoepie slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, 2015. ISBN 978
80 55808802
PEKAROVIČOVÁ, J. a kol.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava:
Stimul, 2005. ISBN 80-89236-04-9
Pravidlá slovenského pravopisu, vždy najnovšie vydanie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/
CMOR/22

Názov predmetu: Cvičenia zo slovenskej morfológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na hodinách (1kr.)
Ďalší 1 kredit je možné získať z alternatív:
a) analýza písaného textu z médií z aspektu normatívnej gramatiky a dodržiavania morfologických
pravidiel slovenského jazyka;
b) príprava a analýza zvukovej nahrávky zo súkromnej sféry poslucháča z aspektu normatívnej
gramatiky a dodržiavania morfologických pravidiel slovenského jazyka vzhľadom na prípadný
vplyv maďarčiny;
c) riešenie aktuálnej projektovej úlohy.
Záverečný test: so samostatnou prípravou: 1 kr.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS
Časová záťaž študenta: 90 hodín, z toho :
• kombinované štúdium: 26 hodín,
• vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
• samoštúdium odbornej a pôvodnej literatúry: 38 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent si osvojí problematiku morfologickej roviny jazyka ako dialektickú jednotu formových
(výrazových) a obsahových (významových) prvkov. Na tomto metodologickom základe bude
analyzovať a interpretovať jednotky a vzťahy medzi jednotkami formálnej (paradigmatickej)
a sémantickej morfológie. Významnou súčasťou súboru vedomostí z morfológie bude najmä
poznanie podstaty morfologických kategórií a viacerých ustálených morfologických pojmov
a termínov, ktorými bude náležite operovať pri rozbore morfologických javov na hodinách
cvičení zo slovenskej morfológie. Ďalším dôležitým metodologickým východiskom bude
orientácia na funkciu prvkov morfologickej roviny jazyka najmä vo vzťahu ku gramatickej a
sémantickej výstavbe konštrukcií syntaktickej roviny. Súčasťou takto orientovaného štúdia bude
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aj komparatívno-kontrastívny aspekt so zacielením hlavne na rozdiely v tvarosloví slovenčiny a
maďarčiny.
Zručnosti:
Vďaka dôkladnému poznaniu podstaty morfologických kategórií a ich vzťahov k syntaktickým
kategóriám študent bude schopný robiť odborne fundované rozbory morfologickej stavby slov ako
jednotiek syntaktických konštrukcií. V súvislosti s tým bude schopný svojim žiakom vysvetliť, že
tvary slov nie sú samoúčelné, ale že slúžia na vyjadrovanie syntaktických a sémantických vzťahov
vo vete. Vzhľadom na variabilnosť niektorých morfologických tvarov bude schopný vysvetliť
ich výskyt a používanie v niektorých varietach národného jazyka. V tomto kontexte bude vedieť
charakterizovať aj dynamické tendencie v tvarosloví slovenského jazyka.
Kompetencie:
* Študent bude aplikovať získané teoretické poznatky a praktické skúsenosti z morfológie vo
svojej školskej praxi. Najmä vďaka dôkladnému poznaniu významovej a výrazovej stránky prvkov
nominálnej a verbálnej morfológie dokáže svojim žiakom/študentom ozrejmiť podstatu a zmysel
viacerých morfologických kategórií, a to hlavne vo vzťahu k mimojazykovej skutočnosti (napr.
slovesný spôsob, kategória času; význam kategórie pádu ako morfosyntaktickej kategórie a pod.)
• Študent bude schopný pochopiť, vysvetliť a funkčne využiť osvojené poznatky v rozsahu
obsahovej osnovy predmetu a vytvárať priaznivú atmosféru na osvojenie si týchto poznatkov žiakmi
vo svojej učiteľskej práci, pri tvorbe, písaní a opravách písomných prejavov.
* Aj vzhľadom na etnické, resp. nárečové prostredie žiakov študent bude schopný primerane
vysvetliť mnohé morfologické javy vo vzťahu k normám spisovného jazyka.

Stručná osnova predmetu:
1. Jazyková norma a kodifikácia z aspektu vyučovania slovenského jazyka. Používanie
kodifikačných príručiek a gramatických pomôcok vo vyučovacom procese.
2. Systematická, deskriptívna vs. funkčná, prirodzená morfológia vo vyučovacej praxi
3. Problémové okruhy morfematickej štruktúry a gramatických kategórií. Typológia gramatických
chýb.
4. Problematika slovies: cvičenie reflexívnosti
5. Problematika slovies: cvičenie času a aspektu
6. „Nový“ deklinačný systém slovenčiny. Dvojtvary, variantné prípony, prechod medzi vzormi
7. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Frekvencia deklinačných
vzorov
8. Funkčná morfológia a prierez kategórií: cvičenie gramatických prostriedkov vyjadrovania
určitosti
9. Funkčná morfológia a prierez kategórií: cvičenie gramatických prostriedkov vyjadrovania
priestorových vzťahov
10. Funkčná morfológia a prierez kategórií: cvičenie gramatických prostriedkov vyjadrovania
privlastňovacieho vzťahu
11. Funkčná morfológia a prierez kategórií: cvičenie gramatických prostriedkov vyjadrovania čísla
a počtu
12. Funkčná morfológia a prierez kategórií: cvičenie gramatických prostriedkov vyjadrovania
intenzifikácie
13. Morfológia v školskej praxi

Odporúčaná literatúra:
DOLNÍK, J. (Ed.): Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 2010. 464 s.
ISBN 978-80-224-1169-2
DUDOVÁ, K.: Prehľad slovenskej morfosyntaxe s cvičeniami. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2015. ISBN 978-80-558-0775-1.
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JACKO, J.: Slovenská morfológia v škole. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1974. ISBN 0013207
KAČALA, J: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine. Martin : Matica slovenská, 2018.
ISBN 978-80-8128-214-0.
KRÁLIK, A. Slovenské sloveso a jeho používanie. Budapest: Etnikum Kiadó, 1997
MISLOVIČOVÁ, S. – VANČOVÁ, I.: Spytovali ste sa. Bratislava: VEDA, 2017. ISBN:
978-80-224-1615-3
SOKOLOVÁ, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity, 2007. ISBN 80-8068-550-9.
ŠIMKOVÁ, M. a kol. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi.
Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2016
TÓTH, S. J. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno: UJS, 2017.
ZÁVODNÝ, A.: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I - II. Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2016. ISBN 978-80-568-0002-7, ISBN 978-80-568-0003-4.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/JK/22

Názov predmetu: Jazyk a komunikácia - väzby a súvislosti

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách (1 kr)
1 kredit je možné získať z dvoch alternatív:
A) konspekt/spracovanie vedeckej štúdie z problematiky jazykovej komunikácie a jeho prezentácia
na seminári (príslušné štúdie budú zverejnené).
B) komunikačne/lingvopragmaticky zacielená analýza a interpretácia textu/komunikátu z oblasti
mediálnej, elektronickej/online komunikácie a jej prezentácia na seminári.
Záverečný test so samostatnou domácou prípravou na základe odbornej literatúry: 1 kr.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: cca. 90 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent nadobudne poznatky o všeobecných otázkach komunikácie vôbec a o špecifických
otázkach jazykovej komunikácie zvlášť. Vzťah jazyka a komunikácie študujúci bude chápať ako
vzťah potenciálneho a realizovaného, čiže na jednej strane sa komunikácia ako sociálne a psychicky
determinovaná činnosť primárne realizuje prostredníctvom jazyka a na druhej strane jazyk je
spojený s komunikáciu ako s primárnou sférou svojej realizácie. V súvislosti s tým študujúci
si osvojí najmä otázky vzájomného vzťahu medzi funkciami prirodzeného jazyka v procese
komunikácie, t.j. vďaka akým vlastnostiam je prirodzený jazyk základným dorozumievacím
prostriedkom, čím sa líši od iných dorozumievacích systémov a ako v procese komunikácie funguje.
V tejto súvislosti sa študujúci oboznámia najmä s dorozumievacími prostriedkami známymi z ríše
zvierat.
Študent nadobudne poznatky o typoch komunikačných situácií a o komunikačných udalostiach
s dôrazom na rozdiely a špecifiká ústnych a písomných komunikačných udalostí. Pri priamej
komunikácii či komunikácii tvárou v tvár (face to face communication) sa osobitná pozornosť bude
venovať neverbálnym prostriedkom komunikácie.
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V súvislosti so zaraďovaním komunikačnej činnosti k iným druhom činnosti študentova sféra
vedomostí sa rozšíri o teóriu intencie a konverzačných implikatúr vrátane pravidiel či postulátov
(tzv. maxím) komunikácie (H. P. Grice), ako aj o teóriu rečových aktov (J. Austin).
Poznatky a vedomosti nadobudnuté zo štúdia interpersonálnej komunikácie sa rozšíria o štúdium
osobitostí masovej komunikácie s dôrazom na špecifiká internetových komunikátov.
Nevyhnutnou požiadavkou ovládania rozsiahlej a obsažnej problematiky jazykovej komunikácie
bude poznanie základných a (už) ustálených termínov teórie informácie a teórie komunikácie
vrátane schopnosti pracovať s nimi pri analýze a interpretácii textov/diskurzov z rozličných
komunikačných sfér.
Zručnosti:
Celý proces (jazykovej) komunikácie bude študent schopný schematicky znázorniť a v rámci
modelu komunikácie vysvetliť a interpretovať jednotlivé komunikačné fázy (kódovanie správy,
prenos správy a príjem správy) vrátane ich zložiek (odosielateľ, prijímateľ; zdroj správy; kódovanie,
dekódovanie; komunikačný kanál; šum; spätná väzba).
Poznatky získané zo štúdia vzťahu medzi audio-orálnou stránkou jazyka a jeho písomnou
(grafickou) fixáciou budú študenti – budúci učitelia – schopní didakticky primerane preniesť
do školskej praxe; v tejto súvislosti budú študenti schopní náležite vysvetliť normy písomnej
komunikácie s dôrazom na niektoré pravopisné problémy.
Na základe nadobudnutých vedomostí študent dokáže vysvetliť osobitosti masovej a internetovej
komunikácie; osobitný dôraz sa bude klásť na nadobudnutie schopnosti identifikovať, odhaliť
zjavné či skryté, zavádzajúce informácie publikované na sociálnych sieťach (tzv. hoaxov či
konšpiračných teórií).
Kompetencie:
Poznatky nadobudnuté zo štúdia teórie jazykovej komunikácie a skúsenosti získané z analýzy
komunikátov rozličných komunikačných sfér dokáže študent uplatniť jednak v individuálnej
komunikačnej činnosti vrátane rešpektovania osobitých komunikačných noriem v typických
komunikačných situáciách, jednak vo výchovno-vzdelávacej činnosti.
Študent bude aj naďalej sledovať vývin tejto disciplíny a bude sa snažiť rozširovať a prehlbovať
svoje vedomosti získané počas vysokoškolského štúdia tejto disciplíny.
Študent ako budúci učiteľ bude schopný vysvetliť svojim žiakom normy a osobitosti
interpersonálnej a skupinovej komunikácie a naučiť ich efektívne využívať v komunikačnej praxi.
Osobitnú pozornosť vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti bude venovať náležitej interpretácii
komunikátov na sociálnych sieťach.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet teórie komunikácie. Vzťah teórie komunikácie a teórie informácie. Komunikačné fázy
(genéza správy, prenos správy, príjem správy).
2. Vzťah jazyka a komunikácie. Funkcia jazyka v procese komunikácie.
3. Komunikácia v systéme ľudských činností. Teória intencie a konverzačných implikatúr; pravidlá,
postuláty (tzv. maximá) komunikácie (H. P. Grice).
4. Teória rečových aktov (J. Austin).
5. Typy komunikačných situácií. Vlastnosti ústnej a písomnej komunikácie.
6. Komunikačné normy v ústnej a písomnej komunikácii.
7. Grafické prejavy (grafika, ortografia). Grafické prejavy z hľadiska ich vývinu.
8. Ortografia. Pravopisné princípy. Grafológia – osobitné systémy písania; psychologický aspekt
písma.
9. Prostriedky neverbálnej komunikácie – paralingvistika.
10. Dorozumievanie zvierat a dorozumievanie človeka so zvieratami. Zoolingvistika.
11. Masová komunikácia ako súčasť komunikačného procesu. Model masovej komunikácie.
12. Kultúra a jazyk v systéme komunikácie.
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13. Osobitosti internetovej komunikácie; komunikácia na sociálnych sieťach.

Odporúčaná literatúra:
BARTMIŃSKI, J.: Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky.
Praha : Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2883-7
DOLNÍK, J.: Jazyk v sociálnej kultúre. Bratislava, VEDA, 2018. ISBN: 978-80-224-1584-2
DOLNÍK, J.: Jazyk v pragmatike. Bratislava : VEDA, 2018. ISBN 978-80-224-1686-3.
MISLOVIČOVÁ, S. a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava, VEDA, 2020. ISBN:
978-80-224-1861-4.
ŠKVARENINOVÁ, O.: Komunikácia s médiami a v médiách. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, 2019. ISBN 978-80-572-0032-1
VAŇKO, J.: Komunikácia a jazyk. Nitra, Katedra slovenského jazyka Univerzity Konštantína
Filozofa, 1999. 202 s. ISBN 80-8050-253-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/KPJ/22

Názov predmetu: Kapitoly z porovnávacej jazykovedy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na hodinách (1kr.)
1 kredit je možné získať alternatív:
A) konspekt dvoch koncepčne odlišných odborných/vedeckých publikácií, tematicky v súlade s
osnovou predmetu
B) aktuálna projektová úloha na daný semester
C) seminárna práca
Záverečný test (1 kr.)
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: cca. 90 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 26 hodín,
samoštúdium: 25 hodín
Sumárne hodnotenie v zmysle Študijného poriadku UJS: A (100%-90%), B (89%-80%), C
(79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50%.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent si osvojí základné teoretické a metodologické postupy porovnávacieho výskumu
jazykov, najmä so zreteľom na stredoeurópsky jazykový a kultúrno-historicky areál. Zvládnutie
jazykovednej terminológie zo všeobecnej jazykovedy, ako aj z oblasti komparatívnej lingvistiky
vytvorí predpoklad pre porovnávacie a konfrontačné poznávanie jazykového systému slovenčiny
a ďalších typologicky príbuzných aj odlišných jazykov.
Okrem získania základných teoretických a metodologických poznatkov z oblasti komparatívneho
výskumu jazykov sa študent oboznámi aj s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami
a dejinami stredoeurópskeho jazykového a kultúrneho areálu..
Zručnosti:
• Študent bude schopný poukázať na metodologické osobitosti porovnávacej lingvistiky v relácii
slovenčiny a slovanských jazykov, ako aj vo vzťahu slovenčiny a neslovanských jazykov, a to najmä



Strana: 22

pri komparatívnom skúmaní fonologických javov, prvkov morfologickej a syntaktickej roviny, ako
aj vybraných lexikálnosémantických skupín.
Vďaka nadobudnutým poznatkom z oblasti komparatívneho výskumu jazykov vrátane
najdôležitejších kultúrnych a spoločenských reálií študent bude schopný identifikovať základné
odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí a ich vplyv na osobnosť žiaka.
• Študent bude schopný samostatne poznávať a interpretovať historické súvislosti slovenského
jazyka v kontraste a kontexte so susednými jazykmi.
• Študent bude schopný správne určiť dynamické tendencie slovenského jazyka.
Kompetencie:
* Získané teoretické poznatky a praktické skúsenosti z porovnávania slovenského jazyka s
typologicky príbuznými a odlišnými jazykmi študent bude aplikovať vo svojej školskej praxi;
nadobudnuté vedomosti a osvojené poznatky bude schopný primerane vysvetliť a funkčne využiť
v rozsahu obsahovej osnovy predmetu, čím vytvorí predpoklad na osvojenie si týchto poznatkov
žiakmi.
• Nadobudnuté teoretické vedomosti z komparatívneho výskumu jazykov študent bude primerane
využívať aj pri tvorbe učiva; svoje vedomosti z porovnávacej jazykovedy bude prehlbovať
samostatným štúdiom.

Stručná osnova predmetu:
1. Morfofonológia a morfematika slovenčiny a maďarčiny. Typologické porovnanie.
2. Fonologické porovnanie vybraných slovanských jazykov
3. Gramatika a lexika slovenčiny a češtiny z kontrastívneho aspektu
4. Systém pádov v slovenčine a v maďarčine. Predložky/postpozície a pády s priestorovým a
časovým významom.
5. Slovenčina v kontakte s inými jazykmi. Adaptácia prevzatých slov.
6. Bilingválne prostredie a jeho vplyv na jazyky.
7. Porovnanie vybraných lexikálnosémantických skupín
8. Medzijazyková homonymia
9. Lexikálne kontaktové javy, porovnanie adaptačných procesov
10. Porovnanie slovotvorby slovenského a maďarského jazyka
11. Z diachrónneho porovnania jazykov 1
12. Z diachrónneho porovnania jazykov 2
13. Aktuálna projektová úloha

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
BLANÁR, V. Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska. Bratislava :
VEDA, 1993.
DOLNÍK, J.: Sila jazyka. Bratislava : Kalligram, 2012. ISBN 978-80-8101-657-8.
ERHART, A. Úvod do obecné a srovnávací jazykovedy. Praha : Státní Pedagogické
Nakladatelství, 1980.
NÁBĚLKOVÁ, M.: Slovenčina a čeština v kontakte : Pokračovanie príbehu / Mira Nábělková. -
1. vyd. - Bratislava - Praha : VEDA - SAV, 2008. - 364 s. - ISBN 978-80-224-1060-1
LANSTYÁK, I. Nyelvből nyelvbe . Pozsony : Kalligram, 2006.
PILECKY, M. Základy porovnávacej fonológie. Pilíšska Čaba : PPKE, 2007.
SIMA, F. (Red.). Z konfrontácie maďarčiny a slovenčiny. Bratislava: SPN, 1977.
TÓTH, S. J. Z funkčno-pragmatických aspektov kontaktovej a areálovej lingvistiky.
Ružomberok: PF KU, 2013.
TÓTH, S. J. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno: UJS, 2017.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/KSL/22

Názov predmetu: Kapitoly zo svetovej literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežným hodnotením
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
• Vypracovanie dvoch interpretačných esejí: Študent spracuje a odovzdá dve kratšie približne dvoj-
až trojstranové práce o prečítaných dielach a autoroch svetovej literatúry, ktorých si vyberú z
osnovy predmetu. Súčasťou esejí budú základné biografické údaje o autorovi a jeho zaradenie
do kontextu príslušnej národnej literatúry, podstatou esejí a ich ťažiskom bude interpretácia
jedného konkrétneho umeleckého literárneho diela daného autora podľa vlastného výberu. Eseje
budú obsahovať uvedené zdroje, z ktorých študent čerpal biografické, bibliografické údaje a
literárnohistorické súvislosti. Za obidve interpretačné eseje študent získa spolu maximálne 50
bodov.
• Úspešné absolvovanie priebežného testu, ktorého obsahom budú základné bibliografické,
literárnohistorické a žánrové otázky budú komponované v rozsahu tém učebnej osnovy predmetu.
Za priebežný test študent získa maximálne 40 bodov. Aktivita počas seminárnych hodín: študent
aplikuje svoje literárnohistorické poznatky a čitateľské postrehy v diskusii o tvorbe daných autorov
svetovej literatúry. Za aktivitu študent získa maximálne 10 bodov.
Konečná známka bude navrhnutá na základe súčtu hodnotenia interpretačných esejí, priebežného
testu a aktivity študenta.
Sumárne hodnotenie predmetu sa realizuje v zmysle Študijného poriadku UJS: A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% .
Časová záťaž študenta: 90 hodín, z toho :
• kombinované štúdium (S, konzultácia): 26 hodín,
• vypracovanie interpretačných esejí: 26 hodín,
• samoštúdium odbornej a pôvodnej literatúry: 38 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania
Vedomosti
• Študent si osvojí poznatky o vývoji svetovej literatúry, ako aj o vybraných autoroch jednotlivých
vývinových fáz svetovej literatúry, získa poznatky o významných dielach svetovej tvorby.
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• Študent nadobudne vedomosti o základných vývojových tendenciách vo svetovej literatúre, ako
aj o možných paralelách so slovenskou literatúrou.
• Študent si osvojí poznatky o podobných trendoch a znakoch, ale aj o odlišnostiach vo vývine
svetovej literatúry a slovenskej literatúry.
• Študent získa poznatky o najdôležitejších, resp. najcharakteristickejších dielach svetovej
literatúry, ktoré rezonujú aj vo vzdelávacom procese.
• Študent získa poznatky o práci s odbornými zdrojmi aj s pôvodnou svetovou literatúrou, bude
vedieť samostatne zbierať informácie o živote a literárnej tvorbe osobnosti v rôznych publikáciách a
na internete, resp. bude sa vedieť orientovať v metódach rozlišovania dôležitých a menej dôležitých
informácií pre prax, bude vedieť získané informácie analyzovať, celkovo hodnotiť a verejne
prezentovať.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich žiakov pre osvojenie si zásadných vývinových tendencií
vo svetovej literatúre, pre poznanie tvorby významných autorov a ich ťažiskových literárnych diel,
ako aj prebudiť celkový záujem žiakov v procese výchovy ku kultúrnosti, estetike a literárnemu
vkusu vo všeobecnosti.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti zo svetovej literatúry, o konkrétnych
autoroch a ich literárnej tvorbe.
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam svetovej literatúry celkovo ako aj
špecificky ohľadne konkrétneho vývinového obdobia pre pochopenie celkového spoločenského a
kultúrneho vývinu, resp. súčasnosti, a bude vedieť identifikovať obsah konkrétnych nastolených
tvorivých úloh pri implementácii uvádzaných vedomostí.
• Študent bude schopný identifikovať nové trendy v oblasti pôvodnej svetovej literatúry, ako aj v
oblasti jej literárnovedného výskumu svetovej literatúry.
• Študent bude schopný správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch
(vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a pod.).
• Študent bude schopný identifikovať základné odborné problémy svetovej literatúry, skúmať a
formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej
úrovni.
Kompetencie
• Študent bude vedieť aplikovať systém vedomostí o svetovej literatúre, o výrazných
predstaviteľoch jednotlivých národných literatúr a významných literárnych dielach, ako aj o
odbornej reflexii svetovej literatúry pre potreby vyučovania literatúry na základných a stredných
školách.
• Študent bude efektívne využívať nadobudnuté poznatky o svetovej literatúre aj vo vlastnej tvorivej
praxi v škole.
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i diachrónnym
vývinom svetovej literatúry, bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré
rozširujú vedomosti o literatúre ako takej.
• Študent bude riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej na spoznávanie
vybraných osobností a diel svetovej literatúry.

Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie pojmu svetová a národná literatúra. História výskumu a výuky svetovej literatúry.
Výuka svetovej literatúry a jej výzvy.
2. Základné vývojové fázy svetovej literatúry a ich krátka charakteristika. Dôležitosť jednotlivých
období v procese výuky literatúry s osobitným dôrazom na literatúru 18. až 20. storočia.
3. Miesto romantizmu a realizmu v procese formovanie modernej západnej civilizácie.
4. Významné diela staršieho obdobia: Shakespeare, Cervantes, Moliére
5. Významné diela 18. storočia: Defoe, Swift, Goethe.
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6. Námety a prístupy anglického a francúzskeho romantizmu. Poézia a historické romány. Byron,
Scott, Hugo, Stendhal a pod.
7. Námety a prístupy nemeckého a ruského romantizmu. Schiller, Heine, Puškin., Lermontov a
ostatní.
8. Romantizmus v stredoeurópskom prostredí: Petőfi, Mickiewicz, Mácha.
9. Spoločenské podmienky vzniku realizmu a jeho charakteristika. Balzac a Dickens.
10. Vývoj ruského realizmu. Turgenev, Dostojevskij, Tolstoj.
11. Americká literatúra. Cooper, Poe, Beecher Stowe.
12. Významné diela dobrodružnej literatúry. Dumas, May.
13. Významné diela literatúry 20. storočia. Hemingway, Zweig, Bulgakov.

Odporúčaná literatúra:
ANDRIČÍK, M.: Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry. Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2015.
BAŠTÍN, Š. − OLEXA, J. − STUDENÁ, Z.: Dejiny anglickej a americkej literatúry. Bratislava :
Obzor, 1993.
PIŠÚT, M. a kol.: Dejiny svetovej literatúry I., II. Bratislava : SPN 1963.
JURÍK, J.: Encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava : Obzor 1987.
KNĚZEK, L.: Encyklopédia literárnych diel. Bratislava : Obzor, 1989
SZERB, A.: A világirodalom története. Budapest: Magvető Kiadó Kft., 2021.
VANTUCH, A. – POVCHANIČ, Š. – BEDNÁROVÁ, K. – ŠIMKOVÁ, S.: Dejiny francúzskej
literatúry. Bratislava : Causa editio, 1995.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJbd/KLAS/22

Názov predmetu: Klasicizmus a preromantika v slovenskej literatúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška
Predmet je ukončený ústnou skúškou, ktorá sa realizuje počas skúškového obdobia.
Počas semestra študent splní nasledujúce zadania a pripraví uvedené samostatné práce:
• Vypracovanie seminárnej práce o literárnej tvorbe vybraného predstaviteľa klasicizmu, resp.
preromantizmu (Rozsah: min. 4 strany; Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Logická nadväznosť častí práce, vyváženosť biografických a bibliografických údajov a vlastnej
interpretácie (5 bodov).
- Odborná úroveň interpretácie a hodnotenia prínosu literárneho diela (10 bodov).
- Adekvátne zaradenie do kontextu vývinového obdobia, celková jazykovo-štylistická úroveň (5
bodov).
• Písomný test z vopred zadaných téz, ktoré sa späté so študijným materiálom prednášok (Skóre:
40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie výborných poznatkov z nasledujúcich tematických okruhov: obdobie osvietenského
klasicizmu na Slovensku, znaky, poetika (10 bodov), vyvrcholenie klasicizmu v slovenskej
literatúre (10 bodov) a typologická charakteristika preromantizmu, literárna tvorba (20 bodov).
• Ústna skúška z literárnych diel z obdobia klasicizmu a z obdobia preromantizmu podľa
beletristického minima (Skóre: 40 bodov).
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako súhrn hodnotenia seminárnej práce, písomného testu a ústnej
skúšky.
Sumárne hodnotenie predmetu: A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%),
E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade s
klasifikačnou stupnicou určenou Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Celková záťaž študenta je 120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
samoštúdium, čítanie pôvodnej a odbornej literatúry: 55 hodín.

Výsledky vzdelávania:
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Vedomosti
• Študent získa poznatky o významných a charakteristických autoroch a literárnej tvorbe obdobia
osvietenského klasicizmu a preromantizmu, osvojí si typologickú charakteristiku uvedených
období vo vývine slovenskej literatúry.
• Študent si osvojí zaradenie významných literárnych diel klasicizmu a preromantizmu do širších
dobových a kultúrnych súvislostí, resp. bude vedieť vybrať a odporučiť vhodného klasicistického,
resp. preromantického autora pre prezentáciu tvorby daného obdobia a svoj výber bude vedieť aj
odborne zdôvodniť.
• Študent získa poznatky o práci s pôvodnou a odbornou literatúrou, naučí sa zbierať informácie
o živote a literárnej tvorbe osobnosti slovenského osvietenského klasicizmu a preromantizmu v
rôznych publikáciách a na internete, resp. bude vedieť orientovať sa v metódach výberu dôležitých
informácií pre prax, bude vedieť získané informácie interpretovať, posúdiť a verejne prezentovať.
• Študent nadobudne vedomosti o vzniku a vývine klasicizmu a poetike v tomto vývinovom období,
získa poznatky o národnom obrodení, emancipačnom procese a problematike jazyka, poznatky o
špecifických prejavoch osvietenstva na Slovensku, nadobudne vedomosti o znakoch a výrazných
dielach poézie, prózy a drámy osvietenského klasicizmu.
• Študent si osvojí poznatky o období vyvrcholenia klasicizmu na Slovensku, o zmenách
tematického zamerania a žánrovej štruktúry, získa poznatky o presadzovaní antických básnickým
modelov, predovšetkým časomiery, nadobudne poznatky o významných predstaviteľoch a ich
tvorbe v danom období.
• Študent získa vedomosti o vzniku, vývine a znakoch preromantizmu, predovšetkým v kontradikcii
ku klasicizmu, osvojí si poznatky o žánrovom a druhovom synkretizme a folklórnych inšpiráciách
preromantizmu, získa poznatky o preromantických podnetoch v poézii, v próze a dráme, osvojí si
poznatky o významných dielach výrazných predstaviteľom uvedeného obdobia.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich žiakov pre osvojenie si typologickej a poetologickej
charakteristiky osvietenského klasicizmu a preromantizmu, životných osudov, postojov a literárnej
tvorby osobností klasicizmu a preromantizmu a bude schopný prebudiť záujem žiakov v rámci
výchovy ku kultúrnosti, estetike a literárnemu vkusu.
• Študent bude schopný samostatne získavať a prehlbovať vlastné znalosti z oblasti slovenského
klasicizmu a preromantizmu.
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam slovenskej literatúry celkovo ako
aj špecificky ohľadne klasicizmu a preromantizmu pre pochopenie slovenského spoločenského a
kultúrneho vývinu, resp. súčasnosti, a bude vedieť identifikovať obsah konkrétnych nastolených
tvorivých úloh pri implementácii uvádzaných vedomostí,
• Študent bude schopný adekvátne využiť získané vedomosti v konkrétnych výstupoch na
vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a pod.
• Študent bude schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti v teoretickej aj praktickej rovine a to na
pozadí konkrétneho typu zadania a činnosti.
• Študent bude schopný identifikovať bežné odborné problémy z oblasti osvietenského klasicizmu
a preromantizmu, skúmať a formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie
na primeranej odbornej úrovni
• Študent bude schopný oboznámiť sa s novými trendmi vo výskume a recepcii klasicizmu a
preromantizmu, ako aj s modernými pedagogickými prístupmi a aspektmi pracovných činností,
nevyhnutnými pre zvládnutie danej témy a samostatné vypracovanie požadovaných výstupov.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať systém vedomostí a zručností potrebných pre potreby
výučby osvietenského klasicizmu a preromantizmu v rámci predmetu slovenská literatúra na
základných a stredných školách.
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• Študenti bude kompetentný osvojené vedomosti a zručnosti následne efektívne uplatňovať vo
vlastnej odbornej praxi v škole.
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i diachrónnym
vývinom slovenskej literatúry.
• Študent bude kompetentný samostatne plánovať tvorivé činnosti, ktoré rozširujú vedomosti o
klasicizme a preromantizme.
• Študent bude kompetentný naplánovať jednotlivé fázy príprav a konkretizácie danej hodiny,
prednášky, a to v kontexte náročnosti rovnako pre jednotlivcov ako aj (študijných) skupín,
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce a vzdelávania ostatných v školskom prostredí,
zameranej na spoznávanie vybraných osobností a diel slovenskej literatúry daného obdobia.

Stručná osnova predmetu:
1. Spoločenské a politické pomery na konci 18. storočia. Osvietenstvo a osvietený absolutizmus v
Európe a v Uhorsku. Slovenská literatúra v období osvietenského klasicizmu.
2. Jozefínske školské reformy a nastolenie otázky vyučovacieho a spisovného jazyka. Anton
Bernolák, bernolákovské hnutie a spisovný jazyk. Slovenské učené tovarišstvo.
3. Jozef Ignác Bajza a prvý slovenský román. Jeho názory a konkrétne postoje.
4. Juraj Fándly – život a literárna tvorba. Vzťah k jozefinizmu a cirkvi. Organizačná činnosť
5. Básnická tvorba Augustína Doležala v kontexte osvietenského klasicizm.u
6. Nové ideovo-estetické impulzy v literatúre na začiatku 19. storočia. Juraj Palkovič a jeho
básnická a dramatická tvorba.
7. Poézia Bohuslava Tablica. Vlastenecká tematika a barokové vplyvy v jeho diele
8. Ján Hollý – predstaviteľ vrcholného klasicizmu v bernolákovčine.
9. Typologická a poetologická charakteristika pretomantizmu, špecifické znaky a predstavitelia
preromantizmu v slovenskej literatúre.
10. Pavol Jozef Šafárik a jeho odborná a umelecká literárna tvorba.
11. Ján Kollár a slovanská myšlienka. Umelecká literárna tvorba autora.
12. Osobnosť Karola Kuzmányho. Jeho vydavateľská činnosť a literárna tvorba.
13. Ján Chalupka a slovenská dráma. G. Fejérpataky-Belopotocký a ochotnícke divadlo.

Odporúčaná literatúra:
ČÚZY, L., − KÁKOŠOVÁ, Z. – MICHÁLEK, M. – MIKULOVÁ, M. – VOJTECH, M.:
Panoráma slovenskej literatúry I. Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 169 s. ISBN 80-10-00316-6
MAZÁK, P. – GAŠPARÍK, M. – PETRUS, P. – PIŠÚT, M.: Dejiny slovenskej literatúry II.
Novšia slovenská literatúra (1780 – 1918). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
1988. 481 s.
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. Martin : Matica slovenská; Bratislava:
Literárne informačné centrum, 2009. 606 s. ISBN 978-80-7090-935-5
VOJTECH, Miloslav. Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej
literatúre v rokoch 1780 – 1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 148 s. ISBN
80-223-1902-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/KPSL/22

Názov predmetu: Kontaktové prvky v slovenskej literatúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: známkou, na základe priebežného hodnotenia.
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
• Vypracovanie seminárnej práce o živote, spoločenskej činnosti, názoroch a diele významnej
osobnosti vybranej zo stručnej osnovy predmetu a prezentácia práce na seminárnej hodine.
Odovzdaná práca bude obsahovať korektný spôsob uvádzania bibliografických odkazov a zoznam
použitej literatúry, s ktorou študent pracoval. Za seminárnu prácu študent získa maximálne 50
bodov.
• Konspekt odbornej štúdie, článku resp., inej odbornej publikácie. Počas semestra je potrebné
prečítať niekoľko odborných publikácií, o ktorých sa potom na hodinách diskutuje. Jednu z týchto
publikácií si študent vyberie a spracuje výstižný výpis najpodstatnejší častí obsahu a myšlienok
prečítanej publikácie. Za konspekt študent získa maximálne 40 bodov.
• Aktivita počas semestra a účasť v diskusiách sa zohľadňuje pri hodnotení. Za aktivitu v priebehu
seminárnych hodín študent získa maximálne 10 bodov.
Výsledné hodnotenie je súhrnom bodov priebežného hodnotenia: seminárnej práce, konspektu a
aktivity študenta na seminárnych hodinách.
Udelenie hodnotenia predmetu známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice A
(100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity
sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta: 90 hodín, z toho :
• kombinované štúdium (S, konzultácia): 26 hodín,
• vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
• spracovanie konspektu z odbornej literatúry: 26 hodín,
samoštúdium: 12 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent nadobudne poznatky o slovenskom duchovnom živote od prelomu prvého a druhého
tisícročia až do roku 1918 v kontexte uhorského štátu, v ktorom slovenčina bola popri latinčine,
nemčine a maďarčine celokrajinským jazykom a tento fakt zanechal svoje stopy v slovenských
literárnych dielach dodnes.
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• Študent si osvojí rôzne aspekty interpretácie dôležitých terminologických otázok, základnú
problematiku pojmov a názvov.
• Študent získa vedomosti o protirečivosti a zložitosti slovensko-maďarských vzťahov.
• Študent počas kurzu získa prehľad o špecifikách vzájomných slovensko-maďarských vzťahov,
ako aj o významných autoroch, ktorí sa zaoberali touto problematikou. Bude ich schopný zaradiť
do širších dobových a kultúrnych súvislostí, resp. bude vedieť vybrať a odporučiť vhodnú osobnosť
pre prezentáciu danej problematiky a svoj výber bude vedieť aj primerane odôvodniť.
• Študent získa poznatky o problematike jazykovej otázky v slovensko-maďarských vzťahoch, o
povahe národnostných sporov, o polemikách a národných ideológiách.
• Študent nadobudne vedomosti o problémoch slovenskej identity, slovanstva a uhorského
vlastenectva a ich spracovaní v tvorbe autorov 18. a 19. storočia.
• Študent bude vedie identifikovať uhorské motívy v literárnych dielach predstaviteľov slovenského
romantizmu, ako aj v dielach slovenských realistov.
• Študent si osvojí poznatky o práci s odbornou literatúrou, bude vedieť samostatne zbierať
informácie o živote a literárnej tvorbe vybraných osobností v rôznych publikáciách a na internete,
resp. bude vedieť orientovať sa v metódach rozlišovania dôležitých a menej dôležitých informácií
pre prax, bude vedieť získané informácie analyzovať, celkovo hodnotiť a verejne prezentovať.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich poslucháčov, žiakov pre osvojenie si danej látky, ako aj
prebudiť ich celkový záujem o danú problematiku.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti o kontaktových prvkoch v slovenskej
literatúre.
• Študent bude schopný chápať funkciu a význam slovensko-maďarských literárnych vzťahov v
širších historických súvislostiach.
• Študent je schopný poukázať na významné špecifiká slovensko-maďarských vzťahov a bude
schopný charakterizovať literárnu tvorbu predstaviteľov, ktorí sa danou problematikou zaoberali a
uplatňovali uhorské prvky.
• Študent bude schopný svoje poznatky o kontaktových prvkoch v slovenskej literatúry efektívne
aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania literatúry konkrétnych období
vývinu od 18. storočia do roku 1918, predovšetkým v obdobiach slovenského romantizmu a
realizmu.
• Študent bude vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti v teoretickej aj praktickej rovine a to na
pozadí konkrétneho typu úlohy a činnosti.
• Študent bude schopný identifikovať bežné odborné problémy v rámci danej problematiky, skúmať
a formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej
úrovni.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať systém vedomostí a zručností v oblasti kontaktových prvkov
v slovenskej literatúre pre potreby vyučovania predmetu slovenská literatúra na základných a
stredných školách.
• Študent bude vedieť správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch (vyučovacích
hodinách, prednáškach, prezentáciách a pod.).
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci s danou problematikou, bude schopný
samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú vedomosti o slovenskej literatúre ako
takej.
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej na
spoznávanie vybraných autorských osobností a diel slovenskej literatúry, v ktorých sú spracované
kontaktové prvky.

Stručná osnova predmetu:
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1. Historické špecifiká a zvláštnosti slovensko-maďarských vzťahov.
2. Spájajúce a rozdeľujúce terminologické otázky. Problematika pojmov Uhorsko, Horná zem,
názvov jednotlivých národností a pod.
3. Prvé písomné zmienky v národných jazykoch, preklady Biblie, vznik spisovných jazykov.
Vznik moderných národných literatúr v Uhorsku. Slovenské historické piesne, história Uhorska v
slovenskej poézii.
4. Konfliktnosť jazykovej otázky v slovensko-maďarských vzťahoch od 18. storočia.
5. Úloha literatúry v procese budovania moderného národného spoločenstva a občianskej
spoločnosti
6. Barok a klasicizmus. Prvé národnostné spory, apológie, polemiky. Vznik nových národných
ideológií. Kurucké piesne Kollárovej zbierky ľudových piesní, slovenský obraz z doby Rákócziho.
Daniel Krman ako prameň kuruckej doby - Poswěcowání Rákócziho zástaw. Matej Bel,
bernolákovci.
7. Kalendáre ako dôkazy slovensko-maďarskej symbiózy. Univerzitná tlačiareň v Trnave ako
duchovné centrum.
8. Slovenská identita, Slovanstvo a uhorské vlastenectvo. J. Kollár, J. Chalupka, Ľ. Štúr, J. Palárik.
9. Problémy identity a uhorské prvky v dielach predstaviteľov slovenského romantizmu: J.
Kalinčiak, A. Sládkovič, S. Tomášik.
10. Uhorsko a národnostná problematika v dielach slovenských realistov od S. Hurbana Vajanského
po M. Rázusa. Národovci, renegáti, vlastenci.
11. Uhorsko a jeho koniec v diele L. Nádaši Jégého a B. Slančíkovej Timravy.
12. Budapešť v slovenskej literatúre.
13. „Uhorské prežitky“ v medzivojnovej literatúre a metamorfózy obrazu Uhorska neskôr.

Odporúčaná literatúra:
ÁBRAHÁM B. (Red.): Maďarsko-slovenské terminologické otázky = Magyar-szlovák
terminológiai kérdések : Pons Strigoniensis. Pilíšska Čaba-Ostrihom : Katolícka univerzita Petra
Pázmánya, 2008. - 370 s. - ISBN 978-963-9206-59-5.
ÁBRAHÁM B., PILECKY M. (red.): A Duna vallomása: tanulmányok Käfer István hetvenedik
születésnapjára. Piliscsaba, PPKE BTK 2006
HALÁSZ I.: Cirkev, národ, štát = Daniel Bachát a jeho budapeštianske roky 1873-1906.-
Esztergom - Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2003. - 120 s. - ISBN 963 9296
80 5.
HALÁSZ I.: Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. Bratislava : Kalligram,
2011. - 234 s. - ISBN 978-80-8101-435-2.
HALÁSZ, I.: Južné Slovensko v literatúre (Stereotypy a interetnické súvislosti) = Dél-Szlovákia
az irodalomban (Sztereotípiák és interetnikus összefüggések) Komárno : Univerzita J. Selyeho,
2018. - 282 s. - ISBN 978-80-8122-279-5.
Hungaro-Szlovakológia. Budapest : Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója,
2007. - 208 s. - ISBN 978 963 277 000 0.
KOVÁCS A.: Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten = Slovenské životné dráhy v
Budapešti v období dualizmu : Ján Nepomuk Bobula – Milan Hodža. Budapest : MTA Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. - 106 s. - ISBN 963 508 403 X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/LEX/22

Názov predmetu: Lexikológia slovenského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách a štúdium odbornej literatúry (2 kr)
2 kredity je možné získať z alternatív:
A) seminárna práca
B) priebežné testy
C) projektová práca so slovníkmi alebo s korpusovým materiálom
Záverečný test alebo kolokviálna skúška s domácou prípravou: 1 kr
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
doplňujúce čítanie pôvodnej a odbornej literatúry 26 hodín,
samoštúdium a pravidelná príprava: 29 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent si osvojí základné pojmy a termíny lexikológie ako jazykovednej disciplíny reflektujúcej
základné otázky lexiky súčasného slovenského jazyka. Pomocou tejto výrazovej sústavy bude
hlbšie spoznávať rôzne aspekty slova ako centrálnej jazykovej jednotky, t.j. jeho významovú a
morfematickú štruktúru, diferenciáciu slovnej zásoby, slovotvorné spôsoby a postupy, slovotvornú
motiváciu, obohacovanie lexikálnej zásoby s osobitným zreteľom na dynamiku lexiky.
Zručnosti
• Študent sa dokáže správne orientovať v lexikálnom systéme jazyka ako organizovanom
súbore pomenovacích jednotiek, a to aj vo vzťahu k iným čiastkovým systémom – zvukovému,
morfologickému, syntaktickému a štylistickému.
• Študent bude schopný náležite vymedziť a interpretovať dynamické tendencie v lexikálnej zásobe
slovenského jazyka v kontexte pôsobenia vonkajších, mimojazykových faktorov.
• Študent bude vedieť správne a účelne používať najvýznamnejšie diela súčasnej slovenskej
lexikografie, najmä slovníky a lexikálne korpusy.
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Kompetencie:
* Študent bude schopný aplikovať súbor nadobudnutých teoretických poznatkov z lexikológie
slovenčiny v jazykovej praxi a pri vyučovaní slovenského jazyka.
• Na základe osvojených poznatkov zo štúdia lexikológie bude schopný samostatne vytvárať učebné
materiály na spoznávanie a rozvíjanie slovnej zásoby slovenčiny s osobitným zreteľom na vzťah
prvkov lexikálnej roviny jazyka mimojazykovej skutočnosti.
* i.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet, disciplíny a podstata lexikológie z hľadiska pedagogickej praxe. Lexikológia a ostatné
roviny jazyka. Slovo a lexéma. Členenie a charakteristika lexikálnej zásoby.
2. Lexikografia. Typológia slovníkov. Slovenský národný korpus, slovníky na internete. Slovensko-
maďarské lexikografické súvislosti. Stavba hesla, typológia výkladu, práca so slovníkmi.
3. Lexikálna sémantika. Metódy analýzy lexikálneho významu. Onomaziologický a
sémaziologický prístup. Slová spojené formou (polysémia, homonymia). Spôsoby zmeny významu.
4. Lexikálna paradigmatika: slová spojené významom (sémantické pole, synonymia, antonymia,
hyponymia-hyperonymia, paronymia). Systémové vzťahy v lexike.
5. Lexikálna motivácia a slovotvorný význam. Typy lexikálnej a slovotvornej motivácie.
6. Tvorenie lexém: slovotvorné spôsoby a derivačné postupy.
7. Slovotvorná štruktúra slova, rovnakokoreňové a rôznokoreňové slovotvorné útvary.
Onomaziologická štruktúra kompozít.
8. Preberanie z cudzích jazykov. Slovenčina v kontakte s inými jazykmi. Príčiny preberania lexém.
Adaptácia prevzatých slov. Typy produktov prevzatia. Interlingválna motivácia.
9. Suprasémantika lexikálnych jednotiek. Štylistika lexém. Termiologizácia, internacionalizácia.
10. Dynamika slovnej zásoby. Lexika a čas: historizmy, archaizmy, neologizmy, okazionalizmy.
Strata, nadobudnutie a prehodnotenie príznaku temporálnosti. Slovotvorba a dynamika lexiky –
najproduktívnejšie slovtvotné formanty
11. Lexikálnosémantická syntagmatika. Kolokácia. Viacslovné pomenovania. Univerbizácia a
multiverbizácia.
12.Frazeológia. Vlastnosti, vznik a delenie frazém. Význam, forma, pôvod a variantnosť frazém.
13. Frazeológia v medzijazykovom kontexte.

Odporúčaná literatúra:
DOLNÍK, J.: Lexikológia. Bratislava: UK, 2003. ISBN 80-223-1733-0
FURDÍK, J., Ed. OLOŠTIAK, M.: Slovenská slovotvorba. Prešov: Náuka, 2004 ISBN
80-89038-28-X
GLOVŇA, J.: Frazeológia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. ISBN
978-80-558-0777-5.
HORECKÝ, J. – BUZZÁSYOVÁ, K. – BOSÁK, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej
slovenčiny. Bratislava: Veda, 1989. ISBN 80-224-0047-5
MLACEK, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.
160 s.
OLOŠTIAK, M.: Lexikálna paradigmatika, sémantika a kombinatorika. Prešov: Prešovská
univerzita v Prešove, 2017. Dostupné online: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/
Olostiak10
OLOŠTIAK, M.: Slovotvorba, slovnodruhové prechody, preberanie a skracovanie lexém. Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove, 2017. Dostupné online: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/
dokument/Olostiak11
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OLOŠTIAK, M. – IVANOVÁ, M.: Kapitoly z lexikológie. Lexikálna syntagmatika a
viacslovné pomenovania. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. ISBN
978-80-555-0938-9.
ORGOŇOVÁ, O. – BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Učebné texty a cvičenia.
Bratislava : Stimul, 2011. ISBN 978-80-8127-030-7
http://slovniky.juls.savba.sk/

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/LDM/22

Názov predmetu: Literatúra pre deti a mládež

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kurz je základnou, bazálnou disciplínou pre potreby prípravy učiteľov pre ich teoretickú a praktickú
budúcnosť. V konečnom dôsledku je teoretickou disciplínou. Praktické výstupy sú realizované
v totožnom semestri v rámci podmieňujúcej disciplíny Cvičenia z literatúry pre deti a mládež.
Záverečné hodnotenie môže mať dvojakú formu:
- tradičný, konzervatívny, klasický charakter vo forme písomnej skúšky z teoretického učiva
slovenskej literatúry pre deti a mládež. Aj tomu sa prispôsobujú hodnotiace kritériá, kde dolná
hranica akceptovateľnosti predstavuje 50%.
- vypracovanie komplexnej seminárnej práce o živote a literárnej tvorbe slovenského autora pre
deti a mládež, pričom sa zohľadňuje jeho etablovanie v domácom i medzinárodnom vývinovom
kontexte literatúry pre deti a mládež (komparatívne hľadisko – 5 bodov). Aspekt hodnotenia je
tak zameraný na komplexný pohľad (10 bodov), na využiteľnosť textu v pedagogickej praxi (5
bodov), na vhodnú metodológiu (5 bodov) na snahu o akúsi zreteľnú komplexnosť skúmanej
problematiky (10 bodov). Zvlášť sa hodnotí aj subjektívny prístup študenta k danej téme. Dolná
hranica akceptovateľnosti predstavuje 50%.
Klasifikačná stupnica použitá pri hodnotení predmetu: A (100%-90%), B (89%-80%), C
(79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: 60 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S): 30 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 15 hodín,
samoštúdium: 15 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent bude vedieť vybrať a odporučiť pre seba i pre ostatných vhodnú osobnosť slovenskej
literatúry pre deti a mládež a patrične ju odôvodniť z aspektu využiteľnosti v praxi,
• Študent bude vedieť samostatne zbierať informácie o živote a literárnej tvorbe vybranej osobnosti,
• Študent bude vedieť správne zostaviť, nezávisle vyhľadávať a hodnotiť rôzne informácie, týkajúce
sa danej osobnosti slovenskej literatúry pre deti a mládež,
• Študent bude vedieť zorientovať sa v odbornej literatúre, týkajúcej sa danej tematiky,
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• Študent bude vedieť správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch, najmä v
literárnokritickej reflexii,
• Študent bude vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti na teoretickej i praktickej báze,
• Študent bude vedieť rozpoznať úroveň vlastných kompetencií, súdov a úsudkov pri selekcii
množstva získaných informácií v pozadí čitateľských skúseností diel slovenskej literatúry pre deti
a mládež,
• Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy,
• Študent bude vedieť aplikovať diachrónne a synchrónne hľadisko pri komplexnom vývine
slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Absolvent daného kurzu má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Patrične ovláda študovaný
jazyk (i jeho literárnu zložku) na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne
nadobudnutými vedomosťami o vývine slovenskej literatúry pre deti a mládež a jeho
zákonitostiach, resp. diachrónnom i synchrónnom vývine. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky
z teórie a dejín literatúry, resp. pri praktickom využití z interpretácie literárneho textu. Ovláda
nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady na báze daného kurzu. Pozná
základné vývinové prúdy a tendencie slovenskej literatúry pre deti a mládež. Absolvent je pritom
oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami danej oblasti
slovenskej literatúry.
Zručnosti:
• Tieto vedomosti vie prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie o tomto segmente
literatúry. Absolvent má osvojené základné diferenciačné postupy, zručnosti a stratégie pri bádaní
slovenskej literatúry pre deti a mládež. Ovláda prácu s biobibliografickými údajmi, pozná spôsoby
využitia dát v teórii a praxi. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického,
dramatického a básnického textu pre deti a mládež.
• Študent je schopný poukázať na možnosti literatúry pre deti a mládež pri výchove ku kultúrnosti,
estetike a literárnemu vkusu v tomto špecifickom type literatúry,
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam slovenskej literatúry pre deti a
mládež,
• Študent bude schopný oboznámiť sa s progresívnymi trendmi v nastolenej oblasti literatúry s
dôrazom aj na najaktuálnejšie literárnovedné výskumy,
• Študent bude schopný oboznámiť sa s modernými metodickými prístupmi a aspektmi popisov
pracovných činností,
• Študent bude schopný poukázať na konkrétne žánrové špecifiká vybranej oblasti slovenskej
literatúry pre deti a mládež.
Kompetencie:
• Študent bude schopný aplikovať systém zručností potrebných pre viacrozmerný kontakt
(napríklad) s danou osobnosťou slovenskej literatúry pre deti a mládež, ktoré potom následne vie
využiť vo vlastnej tvorivej praxi v škole.
• Študent bude schopný poukázať a identifikovať základné umelecké (žánrové, osobnostné) piliere
slovenskej literatúry pre deti a mládež.
• Študent bude schopný realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i
diachrónnym vývinom slovenskej literatúry pre deti a mládež,
• Študent bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú vedomosti
o slovenskej literatúre ako takej,
• Študent bude schopný riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej na spoznávanie
vybraných osobností a diel slovenskej literatúry pre deti a mládež. Je schopný aplikovať vybrané
literárnovedné poznatky pri kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách.
Vyznačuje sa tvorivým myslením a individuálnym prístupom k jednotlivým prototextom slovenskej
literatúry pre deti a mládež. Neunikne mu ani kritická analýza pri formulovaní vlastných stanovísk
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a postojov k danému textu. Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom slovenskej literatúry
pre deti a mládež a účinne pokračovať tak vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Uplatňuje získané
študované vedomosti, zručnosti a kompetencie na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnej i
písomnej forme.

Stručná osnova predmetu:
1. Problémy žánrov v literatúre pre deti a mládež.
2. Ľudová rozprávka.
3. Umelá (autorská) rozprávka.
4. Ľudová a umelá (autorská) balada.
5. Ľudová a umelá (autorská) povesť.
6. Poviedka a novela.
7. Dobrodružný, historický a vedecko-fantastický román.
8. Román s dievčenskou hrdinkou
9. Román s chlapčenským hrdinom.
10. Literatúra faktu.
11. Významné osobnosti a diela slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960.
12. Významné osobnosti a diela slovenskej literatúry pre deti a mládež od roku 1960.
13. Literárnokritické reflexie slovenskej literatúry pre deti a mládež.

Odporúčaná literatúra:
KOPÁL, J.: Z teórie literatúry pre mládež Nitra : Pedagogická fakulta ,Vedecko výskumné
pracovisko literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky, 1985.
RAKÚS, S.: Text a dielo. Levoča : Modrý Peter, 2019.
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava – Martin : Literárne informačné
centrum - Matica slovenská, 2009.
SLIACKY, O.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež = Do roku 1945. Bratislava : Mladé
Letá, 1990.
SLIACKY, O.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež = Do roku 1960. Bratislava : Mladé
Letá, 2007.
SLIACKY, O.: Zlatá muzika : Antológia slovenskej poézie pre deti. Bratislava : Mladé letá, 1980.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/LZS/22

Názov predmetu: Literatúra zahraničných Slovákov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky absolvovania predmetu:
Záverečné hodnotenie má viacdimenzionálny charakter spojenia teórie a praxe. Jednotlivé súčasti
sú dohodnuté so študentmi individuálne (aj) na základe ich osobnej zainteresovanosti a výberu:
a) Študenti na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti pripravia semestrálnu prácu, ktorú obhájia
pred celou skupinou. Seminárna práca je základným výstupom, ktorá obsahuje biografické,
bibliografické a iné danosti i „zvláštnosti“ zo života daného autora slovenskej krajanskej literatúry.
Súčasťou tohto elaborátu je aj intepretačná analýza vybraného textu autora na báze objektívno-
subjektívnych čitateľských skúseností študenta so špecifickým dôrazom na rôznorodú identifikáciu
koloritu samotnej existencie zahraničného „bytia a žitia“ Slovákov.
b) Ústna skúška, pri ktorej sa neprihliada na aspekt komplexnosti, ale na fakt, aby študent bol
schopný vďaka novovzniknutým vedomostiam podať primeraný, adekvátny obraz o tvorivom úslilí
Slovákov v zahraničí z pohľadu literárneho vývoja.
Hodnotiace kritériá:
a)
- Využitie tvorivých a inovatívnych foriem práce pri vyhotovení semestrálnej práce (2 body)
- Popis a presná diagnostika vlastného prístupu k práci na báze odôvodnenej individuálnej
metodológie práce (3 body)
- Originalita, kreativity, nápaditosť, pestrofarebnosť, myšlienkové úsilie o zaujímavosť pri
vypracovaní semestrálnej práce so špeciálnym zreteľom na problematiku krajanskosti Slovákov (5
bodov)
- Znalosť odborných materiálov pri vypracovaní semestrálnej práce, použitie vhodnej odbornej
literatúry, a to aj z vlastnej iniciatávy (5 bodov)
- Prepracovanosť obsahu a formy v rámci vybranej témy semestrálnej práce (Rozsah: 10 strán, 10
bodov)
- Aplikácia inovatívnych postupov v rámci interpretačnej činnosti, nových prístupov k textu (3
body)
- Konkretizácia vybraných úloh a činností a jej poukázanie na každodennú školskú prax (2 body)
- Aplikácia teoretických vedomostí na vybrané diela slovenskej krajanskej literatúry (5 bodov)
b)
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- Obraz vývoja slovenskej krajanskej literatúry tej-ktorej krajiny a jej začlenenie do celosvetového
korpusu i do inovovaného školského vzdelávacieho programu (8 bodov)
- Uvádzanie najdôležitejších literárnych medzníkov danej slovenskej menšiny na báze teórie (12
bodov)
Hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%), B
(89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
60 hodín, z toho:
Aktívna účasť na hodinách 26 hodín,
vypracovanie seminárnej práce: 22 hodín,
samoštúdium: 12 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Absolvent daného kurzu má všeobecné vedomosti na úrovni analýzy a syntézy. Ovláda
základnú problematiku typológie, existencie a literárneho vývoja zahraničných Slovákov.
Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o krajanskej literatúre, o jeho
zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho minulého a prítomného „fungovania“. Špecifikuje
a usúvzťažňuje poznatky z dejín slovenskej literatúry, teórie literatúry a interpretácie literárneho
textu. Pozná špecifiká jednotlivých bárodnostných menšín, ich tvorivé úsilia. Je schopný
zaradiť danú menšinu do viacerých kontextov. Je tak oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi
a spoločenskými reáliami a dejinami toho-ktorého kultúrneho areálu. Absolvent disponuje
základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach vývinu tejto literatúry – ale
aj v špecializáciách jeho pôsobenia.
• Študent bude vedieť vybrať a odporučiť pre seba i pre ostatných vhodnú osobnosť krajanskej
slovenskej literatúry a patrične ju odôvodniť pre potreby vlastného čitateľského výskumu,
• Študent bude vedieť orientovať sa v metódach rozlišovania dôležitých a menej dôležitých
informácií v množstve informácií,
• Študent bude vedieť správne zostaviť, nezávisle vyhľadávať a hodnotiť rôzne informácie, týkajúce
sa danej osobnosti slovenskej krajanskej literatúry,
Zručnosti:
Študent je schopný vypracovať aj písomný elaborát, tzn. seminárnu prácu o danom autorovi či
diele. Má pritom patrične osvojené postupy, zručnosti a stratégie práce s textom zahraničného
slovenského autora, ktoré vie prakticky využiť pri práci s textom. Pozná tak aj najnovšie literárne
úsilia autorov. Je schopný poukázať na diachrónnosť a synchrónnosť daného literárneho vývinu.
Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie poetického, prozaického, a dramatického textu.
Je schopný aplikovať literárnovedné poznatky vo svojich komplexných výstupoch. Postupne tak
rozvíja aj vlastnú jazykovú kultúru, resp. tvorivé myslenie. Rozvíja aj zručnosť analýzy a syntézy,
kritickosti, dokáže formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne
obhajovať.
• Študent je schopný poukázať na možnosti krajanskej literatúry pri výchove ku kultúrnosti, estetike
a literárnemu vkusu v tomto špecifickom type literatúry,
• Študent bude schopný získať odborné znalosti v tvorivých metódach výskumu slovenskej
literatúry mimo hraníc Slovenska,
• Študent bude vedieť samostatne zbierať informácie o živote a literárnej tvorbe tejto osobnosti v
rôznych publikáciách a na internete, resp. vytvoriť z tohto elaborátu zaujímavé portfólio ako súčasť
vlastnej semestrálnej práce,
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam slovenskej literatúry en bloc,
identifikovať obsah tvorivých snáh jednotlivých slovenských národnostných menšín,
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• Študent bude schopný oboznámiť sa s najaktuálnejšími progresívnymi trendmi v nastolenej oblasti
literatúry,
• Študent bude vedieť správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch, komparovať
danú skutočnosť na rôznych úrovniach a stupňoch,
• Študent bude vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti na teoretickej i praktickej báze v pozadí
konkrétneho typu úlohy a tvorivej činnosti,
• Študent bude vedieť rozpoznať úroveň vlastných kompetencií, súdov a úsudkov pri selekcii
množstva získaných informácií,
• Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie a riešiť ich (s využitím praktických postupov v praxi),
• Študent bude vedieť vyjadriť sa k jednotlivých parciálnym zložkám vývinu krajanskej slovenskej
literatúry a tieto časti zaradiť do patričného kontextu vývinu kultúry a kultúrnosti.
• Študent bude schopný selektovať a zjednotiť vlastné myšlienky pri interpretačnom procese
konkrétneho literárneho textu slovenského autora zo zahraničia.
Kompetencie:
• Študent bude schopný aplikovať systém zručností potrebných pre viacrozmerný kontakt
(napríklad) s danou osobnosťou slovenskej krajanskej literatúry, ktoré potom následne vie využiť
vo vlastnej tvorivej praxi v škole, nakoľko títo autori sú súčasťou samotných čítaniek.
• Študent bude schopný zaujať stanovisko o opodstatnenosti a špecifickosti týchto krajanských
autorov.
• Študent bude schopný viesť svojich žiakov vo svojej konkrétnej pedagogickej praxi k
opodstatnenosti a harmonizácii jednotlivých výstupov slovenskej kultúry ako takej.
• Študent bude schopný realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i
diachrónnym vývinom slovenskej literatúry zo zahraničia,
• Študent bude schopný samostatne a zodpovedne pristupovať ku krajanskému literárnemu
dedičstvu ako celku a upriamiť dôraz na to aj u svojich žiakov v školskej praxi,
• Študent bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú vedomosti
o slovenskej literatúre ako takej, ktorej „zaujímavou, nekaždodennou“ súčasťou je aj literatúra
zahraničných Slovákov.
• Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom
dorozumievaní a písomnom dorozumievaní. Do budúcej školskej praxe tak dokáže zabezpečovať
efektívnu výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Disponuje diagnostickými zručnosťami pri práci s
literárnym textom. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii
jednotlivcov z cieľových skupín na báze špecifickosti krajanskej literatúry. Je tak celkovo
pripravený na samostatný výkon svojej budúcej profesie, špecifikom ktorej je aj práca s literárnymi
textami Slovákov žijúcich v zahraničí.
• Študent bude schopný oboznámiť sa s modernými metodickými prístupmi a aspektmi popisov
pracovných činností, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie požadovaných výstupov.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Fenomén tzv. krajanskej kultúry/literatúry. Začiatky dolnozemskej slovenskej literatúry a kultúry.
2. Dolnozemská slovenská literatúra v celoslovenskom a celouhorskom kontexte.
3. Slovenská literatúra v Maďarsku (ľudoví autori, etnológovia, beletristi) – vývin, súčasnosť,
predstavitelia, diela.
4. Vývin slovenskej kultúry/literatúry v Rumunsku.
5. Slovenská poézia, próza, esejistika v Rumunsku (predstavitelia, diela).
6. Slovenská literatúra v Srbsku (Vojvodine) – 19. a prvá polovica 20. storočia.
7. Súčasná vojvodinská slovenská poézia a próza (predstavitelia, diela).
8. Krajanská kultúra/literatúra mimo Dolnej zeme – v Európe.



Strana: 44

9. Krajanská kultúra/literatúra mimo Dolnej zeme – v zámorí.
10. Interpretácia vybraných textov slovenských autorov zo zahraničia.
11. Kolorit krajanskosti vo vybraných textoch autorov.
12. Kontextovosť a jej realizácie vo vývine slovenskej krajanskej literatúry.
13. Spolupráca krajanov a starostlivosť SR o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odporúčaná literatúra:
ANDRUŠKA, P.: Krajanská literatúra a kultúra. Nitra : Katedra kulturológie Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.
ANDRUŠKA, P.: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Šaľa : A-klub, 2013.
ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2009.
ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Maďarska. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2008.
ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Vojvodiny. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2010.
ANOCA, D. M.: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010.
HARPÁŇ, M.: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004.
KMEŤ, M.: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko,
2012.
ŠENKÁR, P.: Novodobá prozaická tvorba Slovákov v Rumunsku. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan
Krasko, 2019.
ŠENKÁR, P.: Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2015. ISBN 978-80-8122-133-0
ŠTEFANKO, O.: Pohľadaj korene svoje. Nadlak : Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej
spoločnosti Ivana Krasku, 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/MVJS/22

Názov predmetu: Metodika vyučovania slovenčiny ako L2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežným hodnotením.
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
Študenti v priebehu semestra pripravia nasledujúce výstupy a zadania:
• Písomné vypracovanie prípravy na vyučovaciu hodinu slovenského jazyka pre 2. stupeň
základných škôl na tému podľa vlastného výberu (Rozsah: min. 5 strán; Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Relevantné stanovenie cieľa vyučovacej hodiny, typ a forma vyučovacej hodiny (5 bodov).
- Logická nadväznosť vyučovacej hodiny, jednotlivých fáz hodiny, opisu spracovania a prezentácie
témy (17 bodov).
- Relevantnosť aplikácie vyučovacích pomôcok, didaktickej techniky a informačných zdrojov na
hodine (10 bodov).
- Adekvátnosť využitých metód, odbornosť, nápaditosť a kreativita (5 bodov).
- Dodržiavanie základných noriem formálnej úpravy prípravy na hodinu (3 bodov).
• Aktívna účasť na seminárnych hodinách a cvičeniach počas semestra (Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Adekvátne využitie teoretických poznatkov z prednášok na seminároch a cvičeniach (10 bodov).
- Riešenie parciálnych úloh a zadaní počas kurzu (10 bodov).
• Písomný test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu (Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie výborných poznatkov o základnej metodike práce, typoch hodín, metódach, formách
vyučovania, štruktúre hodiny, príprave na hodinu (25 bodov).
- Preukázanie výborných poznatkov o didaktike a slohu vo vyučovacom predmete slovenský jazyk,
slohových útvaroch, slohotvornom procese, opravách a hodnotení slohových prác (15 bodov).
Výsledné hodnotenie bude navrhnutá na základe priebežného hodnotenia, čiže na základe súčtu
hodnotenia prípravy na vyučovaciu hodinu, aktivity študenta a písomného testu.
Sumárne hodnotenie predmetu A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%),
E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v zmysle
Študijného poriadku UJS.
Časová záťaž študenta:
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60 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, C, konzultácia): 39 hodín,
vypracovanie prípravy na vyučovanie: 11 hodín,
samoštúdium: 10 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent si osvojí základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z metodiky slovenčiny ako
druhého jazyka.
• Študent nadobudne poznatky o jednotlivých zložkách vyučovacieho predmetu slovenský jazyk
a slovenská literatúra.
• Študent získa poznatky o základných typoch hodín, metódach, formách vyučovania, o
didaktických prostriedkoch a informačných zdrojoch.
• Študent nadobudne poznatky o spôsoboch, ktorými sa riadi vyučovanie slovenského jazyka;
poznatky o prepojení teoretických východísk didaktiky jazyka a slohu so školským učivom.
• Študent si osvojí spôsob ako selektovať a spracovávať nadobudnuté informácie z rôznych
dostupných prameňov ako východisko pre proces vzdelávania žiakov.
• Študent získa poznatky o primeranom využití učebných pomôcok a didaktickej techniky v
podmienkach školskej praxe, t. j. v konkrétnych výchovných a vzdelávacích situáciách.
• Študent nadobudne poznatky o efektívnom plánovaní, projektovaní, riadení, organizovaní a
hodnotení formovania cieľovej skupiny v podmienkach školskej praxe.
Zručnosti:
• Študent bude schopný vybrať a odporučiť spôsob výučby foneticko-fonologickej, morfologickej,
syntaktickej, lexikálnej, štylistickej roviny pre sekundárne vzdelávanie.
• Študent bude schopný samostatne vytvoriť základnú štruktúru vyučovacej hodiny.
• Študent bude schopný orientovať sa v metodických postupoch, organizačných formách a
didaktických prostriedkoch používaných pri rozvíjaní jazykových kompetencií žiakov.
• Študent bude správne vedieť vytvoriť všeobecnú štruktúru vyučovacej hodiny slohu a využiť ju
v pedagogickej praxi.
• Študent bude vedieť systematicky prepájať jednotlivé zložky vyučovacieho predmetu: jazyk,
literatúru a sloh.
• Študent bude vedieť správne vysvetliť a aplikovať teoretické poznatky o slohových postupoch,
žánroch a slohových útvaroch v edukačnom procese.
• Študent bude vedieť motivovať k písaniu slohu rôznymi metódami, vhodnou pedagogickou
komunikáciou, zaangažovaním žiakov do procesu vyučovania.
• Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových
skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej
skupiny.
Kompetencie:
• Študent bude kompetentný zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a
disponovať diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami.
• Študent bude systematizovať nadobudnuté teoretické znalosti, zhodnotiť a predpokladať
aplikovanie efektívnej metodiky práce školského vzdelávania žiakov v danom vyučovacom
predmete.
• Študent bude kompetentný odborne realizovať rôzne typy hodín, metódy, formy vyučovania
jazyka a slohu na základe osvojených teoretických znalostí.
• Študent bude samostatne plánovať, vytvárať a hodnotiť priebeh a obsah vyučovacej hodiny
slovenského jazyka aj vyučovacej hodiny slohu v súlade s metodikou práce a didaktickým
zámerom.
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• Študent bude zvyšovať svoju erudíciu permanentným štúdiom odbornej literatúry a metodiky
slovenského jazyka a slohu a na základe toho bude optimalizovať vzdelávanie žiakov.
• Študent bude kompetentný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a bude
pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj.
• Študent bude mať vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k
svojej profesii a cieľovej skupine.

Stručná osnova predmetu:
1. Teória vyučovania slovenského jazyka a jej vzťah k iným disciplínam. Terminologická výbava,
ciele.
2. Zložky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra, resp. slovenský jazyk a slovenská
literatúra.
3. Didaktika slovenčiny ako prvého aj druhého jazyka. Metódy vo vyučovaní slovenského jazyka.
4. Prehľad typov hodín, metód a foriem práce vo vyučovaní slovenského jazyka.
5. Materiálne vyučovacie prostriedky: učebné pomôcky a didaktická technika.
6. Informačné zdroje, moderné technológie a učebnice slovenského jazyka.
7. Štruktúra vyučovacej hodiny, príprava na vyučovaciu hodinu, konkretizácia a prezentácia
prípravy na hodinu.
8. Vyučovanie fonetickej, morfologickej, syntaktickej, lexikálnej a štylistickej roviny slovenského
jazyka.
9. Receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Typy jazykových cvičení.
10. Projektové vyučovanie. Problémové vyučovanie slovenského jazyka.
11. Komunikačný a zážitkový model vyučovania slovenského jazyka.
12. Teoretické i praktické prístupy pri vyučovaní jazyka a slohu v školách s VJM a VJS.
13. Analýza učebníc na druhom stupni základných škôl a SŠ ich konfrontácia v školách s
vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským.

Odporúčaná literatúra:
ALABÁNOVÁ, M. 2015. Slovenský jazyk a slovenská literatúra v základných školách s
vyučovacím jazykom maďarským. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. - 208 s. - ISBN
978-80-558-0883-3.
BETÁKOVÁ, V. – JACKO, J. – RÝZKOVÁ, A. Teória vyučovania slovenského jazyka.
Bratislava : SPN, 1984.
FINDRA, J. – GOTTHARDOVÁ, G. – JACKO, J. – TVRDOŇ, E.: Slovenský jazyk a sloh.
Bratislava: SPN: 1983. 426 s.
KAMENÁROVÁ, R. a kol.: Krížom-krážom : Slovenčina A1 – B2. Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2007. – 2014.
KAMENÁROVÁ, R. Krížom Krážom : Cvičebnica A1+A2. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2015. - 231 s. - ISBN 978-80-223-3826-4.
LIPTÁKOVÁ, Ľ.: Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne
vzdelávanie. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - 579 s. - ISBN
978-80-555-0462-9.
PALENČAROVÁ, J. – KUPCOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J., 2003: Učíme slovenčinu –
komunikačne a zážitkovo. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 240 s.
SOMOROVÁ, R. Slovenčina základnej školy v kocke. Bratislava: Príroda 2012. ISBN 978 80 07
01967 6
VAŇKO, J.: Lingvistické a nelingvistické aspekty vyučovania slovenčiny ako druhého jazyka.
IN: Štúdium a výučba jazykov. Pohľad na stav jazykového vzdelávania menšín. (Red. Kozmács I.
– Vančo I.) Nitra: FF KUF, 2015. s. 73–86. ISBN 978 80 558 0814 7
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Štátny vzdelávací program, vzdelávacie štandardy, rámcový učebný plán a národný register
učebníc
www.statpedu.sk (stránky Štátneho pedagogického ústavu, najmä pedagogické dokumenty)
www.minedu.sk (informácie o školskej reforme)
https://edicnyportal.iedu.sk/sk/o-portali

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/
MORF/22

Názov predmetu: Morfológia slovenského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách sa preukáže aj kladením otázok na začiatku hodiny ako opakovanie
prechádzajúcej témy + štúdium odbornej literatúry (2 kr.)
2 kredity je možné získať z alternatív:
A) porovnávacia práca na základe odbornej literatúry tematicky v súlade s osnovou predmetu
B) priebežné testy
C) aktuálna projektová úloha, resp. seminárna práca
Záverečný test alebo kolokviálna skúška so samostatnou domácou prípravou (1 kr.)
Sumárne hodnotenie v zmysle Študijného poriadku UJS: A (100%-90%), B (89%-80%), C
(79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50%
Časová záťaž študenta:
120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
doplňujúce čítanie pôvodnej a odbornej literatúry 26 hodín,
samoštúdium a pravidelná príprava: 29 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent si osvojí základnú terminológiu disciplíny morfológia slovenského jazyka. Oboznámi
sa najmä s gramatickými kategóriami menných a slovesných slovných druhov, s kritériami
vymedzovania jednotlivých slovných druhov, s funkciou pádov v slovenčine s morfematickou
štruktúrou a analýzou slov, s funkciou jednotlivých slovných druhov pri výstavbe gramatickej a
sémantickej štruktúry vety a pod. Viaceré morfologické javy spisovnej slovenčine si bude osvojovať
aj v kontraste s maďarčinou.
Zručnosti:
• Študent bude ovládať podstatu gramatických kategórií morfologického systému slovenčiny, a to
aj vo vzťahu ku kategóriám syntaktického systému (predikácia, determinácia, morfosyntaktické
väzby a súvislosti; problematiky zhody a pod.)
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• Študent bude schopný analyzovať morfematickú stavbu slov z oblasti menných a slovesných
slovných druhov a vysvetliť funkciu jednotlivých morfematických segmentov v konštrukcii.
• Študent bude schopný identifikovať funkciu prvkov morfologickej roviny jazyka pri tvorbe
vetných a súvetných konštrukcií.
• Študent bude schopný správne určiť dynamické tendencie v morfológii slovenského jazyka, a to
aj v historickom priereze.
Kompetencie:
* Študent bude schopný aplikovať súbor nadobudnutých teoretických poznatkov z morfológie
slovenčiny v jazykovej praxi, a to aj s dôrazom na konfrontáciu morfologických javov slovenčiny
a maďarčiny. Dôkladné poznanie obsahovej a formálnej stránky prvkov morfologickej roviny mu
umožní pochopiť ich funkciu pri výstavbe gramatickej a sémantickej štruktúry vety, čo bude môcť
zužitkovať jednak pri nasledujúcom štúdiu syntaxe, jednak po ukončení štúdia, t.j. pri vyučovaní
morfológie a syntaxe na školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Stručná osnova predmetu:
1. Morfologický podsystém jazyka v systéme jazykových rovín. Predmet a rozsah morfológie.
Morfofonológia. Tvarotvorné procesy, gramatický tvar. Morfologické kategórie.
2. Morfematická štruktúra slova, metódy určovania morfém, morfematická segmentácia,
klasifikácia morfém. Morfematické slovníky.
3. Morfologická typológia. Bližšie porovnanie flektívneho a aglutinačného typu. Gramatická
homonymia, synonymia a polysémia. Morfologický typ slovenčiny v porovnaní s maďarčinou.
4. Systém slovných druhov v slovenčine a ich funkcie, kritériá na ich delenie. Vnímanie sveta a
slovnodruhová kategorizácia. Častice, citoslovcia, spojky.
5. Podstatné mená – klasifikácia, gramatická kategória čísla a rodu. Propriá, apelatíva, etnonymá,
konkréta, abstraktá. Počítateľnosť, typy plurálu a singuláru v slovenčine a v maďarčine. Rod ako
klasifikačná kategória. Subkategória životnosti mužskej osoby. Deklinačné typy a vzory. Dvojtvary,
prechod medzi vzormi.
6. Substantívna deklinácia, pády, predložky. Morfematika menných slovných druhov. Funkcia a
systém pádov a predložiek. Pádový synkretizmus.
7. Slovesá – lexikálno-sémantická klasifikácia. Plnovýznamové / neplnovýznamové, činnostné /
stavové, prechodné / neprechodné, osobné / neosobné slovesá. Pomocné slovesá a verboidy. Typy
a funkcie pomocných slovies. Triedenie neurčitých slovesných tvarov.
8. Gramatické kategórie a časovanie slovies. Morfematika slovies. Slovesné kmene, časovacie
vzory. Čas, spôsob, osoba slovies.
9. Intencia, valencia, väzba slovies. Slovesný vid, vidotvorba. Obojvidové a jednovidové slovesá,
vidové dvojice. Aspekt a spôsob slovesného deja. Slovesný rod a deagentizácia. Reflexívnosť, typy
zvratných slovies.
10. Adjektíva: klasifikácia, gramatické kategórie, syntaktická funkcia, skloňovanie, stupňovanie a
operabilnosť. Príslovky: tvorenie, klasifikácia, stupňovanie.
11. Pronominá, ich funkčná a formálna charakteristika, klasifikácia a skloňovanie.
12. Funkčná a formálna charakteristika numerálií.
13. Dynamika morfológie. Vznik a zánik tvarov a kategórií.

Odporúčaná literatúra:
AUXOVÁ, D. – VAŇKO, J.: Morfológia slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, 2015. ISBN
978-80-558-0858-1
DOLNÍK, J. (Ed.): Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 2010. 464 s.
ISBN 978-80-224-1169-2
NAVRÁTIL, L.: Neohybné slovné druhy a citoslovcia. Nitra: Enigma, 2003.
NAVRÁTIL, L.: Nominálne slovné druhy. Nitra: Enigma, 2005.
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NAVRÁTIL, L.: Slovesá – kráľovský slovný druh. Nitra: Enigma, 2009.
NIŽNÍKOVÁ, J.: Valenčný slovník slovenských slovies. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove,
1998. ISBN 80-88885-53-1
ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia.
Bratislava : SPN 1988. 227 s. ISBN 0012959
RUŽIČKA, J. (ed.): Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej
Akadémie Vied, 1966. 895 s. ISBN 0012980
ZÁVODNÝ, A.: Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I - II. Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2016. ISBN 978-80-568-0002-7, ISBN 978-80-568-0003-4.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/REAL/22

Názov predmetu: Realizmus v slovenskej literatúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: známkou, skúška
Predmet je ukončený ústnou skúškou, ktorá sa zrealizuje počas skúškového obdobia.
Študent v priebehu semestra pripraví uvedené práce a splní nasledujúce podmienky:
• Vypracovanie a odovzdanie seminárnej práce o literárnej tvorbe vybraného predstaviteľa
slovenského literárneho realizmu, resp. literárnej moderny (Rozsah: min. 5 strán; Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Logická nadväznosť biografických údajov o autorovi, jeho tvorivého vývinu, zaradenia vybraného
autora do kontextu a interpretácie jeho diela (5 bodov).
- Podrobná analýza literárneho diela vybraného autora (10 bodov).
- Zhodnotenie analyzovaného diela, celková jazykovo-štylistická úroveň (5 bodov).
• Písomný test v rozsahu študijného materiálu prednášok (Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie výborných poznatkov z nasledujúcich tematických okruhov: spoločensko-kultúrny
kontext, znaky, poetika, vývinové etapy realizmu (10 bodov), charakteristika tvorby predstaviteľov
zakladajúcej generácie realizmu (15 bodov), charakteristika tvorby autorov generácie neskorého
realizmu (15 bodov), nástup modernistický tendencií, slovenská literárna moderna (10 bodov).
• Ústna skúška z literárnych diel obdobia realizmu a slovenskej literárnej moderny podľa
beletristického minima (Skóre: 40 bodov).
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako súhrn bodov hodnotenia seminárnej práce, písomného testu
a ústnej skúšky.
Klasifikačná stupnica použitá pri hodnotení predmetu A (100%-90%), B (89%-80%), C
(79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž spolu 150 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
čítanie pôvodnej a odbornej literatúry: 26 hodín,
samoštúdium: 59 hodín.

Výsledky vzdelávania:
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Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent nadobudne vedomosti o tvorbe významných autoroch slovenského literárneho realizmu
a predstaviteľoch slovenskej literárnej moderny, ako aj o typických literárnych dielach realizmu a
moderny.
• Študent získa poznatky o správnom zaradení literárnych diel realizmu a slovenskej moderny
do širších spoločensko-kultúrnych súvislostí danej doby, resp. bude vedieť vybrať a odporučiť
vhodného autora pre prezentáciu tvorby daného obdobia a svoj výber bude vedieť náležite
odôvodniť.
• Študent si osvojí poznatky o samostatnom zbieraní biografických a bibliografických informácií
v rôznych publikáciách a na internete a bude sa vedieť vyznať v metódach selekcie dôležitých a
menej dôležitých informácií pre konkrétne prax.
• Študent získa poznatky ako vybrané informácie analyzovať, hodnotovo hierarchizovať, súhrnne
posúdiť a verejne prezentovať.
• Študent nadobudne vedomosti o predstaviteľoch zakladajúcej generácie realizmu, o spôsobe
akým sa realizmus formoval, o zmene generačných názorov na ideovo-estetické orázky slovenskej
literatúry, o generačných vystúpeniach mladých realistov prostredníctvom almanachu Napred a
série Kritických listov.
• Študent získa poznatky o slovenskej poézii zakladajúcej generácie realizmu, ktorá hľadala nový
umelecká výraz a nové tematické okruhy, študent si osvojí tematické a žánrové zameranie prózy,
špecifiká ženskej beletrie, získa prehľad o dramatickej tvorbe danej vývinovej fázy.
• Študent si osvojí poznatky o tvorbe, tematických a žánrových preferenciách významných autorov
generácie neskorého realizmu.
• Študent nadobudne vedomosti o charakteristických znakoch moderny v slovenskej literatúre, o
básnickej i prozaickej tvorbe modernistických autorov, o modernistickej poetike, mystifikácii a
sebavýpovedi.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať žiakov pre osvojenie vedomostí z oblasti slovenského
literárneho realizmu a literárnej moderny, bude vedieť prebudiť ich celkový záujem o uvedené
fázy literárneho vývinu a bude podnecovať ich rozvoj v procese výchovy ku kultúrnosti, estetike
a literárnemu vkusu.
• Študent bude schopný efektívne aplikovať získané teoretické a literárnohistorické poznatky v
konkrétnych výstupoch na vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a bude schopný
samostatne získať a vyhľadať nové poznatky v oblasti slovenského literárneho realizmu a moderny.
• Študent bude schopný využívať získané vedomosti v teoretickej aj praktickej rovine a to na pozadí
konkrétneho typu zadania a pracovnej činnosti.
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu slovenskej literatúry komplexne aj špecificky
vo vzťahu s realizmom a modernou pre pochopenie slovenského spoločenského a kultúrneho
vývinu, resp. súčasnosti.
• Študent bude schopný identifikovať základné odborné problémy a bude vedieť pomenovať
teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej úrovni.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať systém vedomostí a zručností potrebných pre potreby
vyučovanie slovenského literárneho realizmu a literárnej moderny v rámci predmetu slovenský
jazyk a slovenská literatúra na základných a stredných školách.
• Študent bude realizovať zámerný rozvoj poznania súvisiaci s vývinovou fázou slovenskej
realistickej literatúry a literárnej moderny, bude kompetentný samostatne plánovať vybrané tvorivé
činnosti, ktoré rozširujú vedomosti o literárnom realizme a moderne.
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• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej na
spoznávanie vybraných osobností a diel slovenskej literatúry vývinového obdobia realizmu a
moderny.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakter a pojmové vymedzenie realizmu, hlavné témy a prostriedky realizmu. Vývinové etapy
realizmu zakladajúca generácia realizmu a generácia neskorého realizmu. Názorové spory o novú
podobu literatúry.
2. Zakladajúca generácia realizmu. Prekonávanie tradície a realistická koncepcia v poézii. Lyrika
Pavla Országha Hviezdoslava.
3. Žánrová a tematická rozmanitosť epickej tvorby Pavla Országha Hviezdoslava.
4. Prozaická tvorba Svetozára Hurbana Vajanského v kontexte slovenského realizmu
5. Próza Martina Kukučína z jasenovského, pražského a bračského obdobia. Zemianska
problematika v jeho tvorbe.
6. Ženské autorky v období slovenského realizmu. Elena Maróthy-Šoltésová a Terézia Vansová a
ich literárna tvorba.
7. Generácia neskorého realizmu. Tematické preferencie, subjektivizácia v próze. Tvorba Jozefa
Gregora Tajovského s dôrazom na sociálne témy.
8. Božena Slančíková-Timrava, prózy s autobiografickou hrdinkou a spoločenskou tematikou.
9. Prozaická tvorba Janka Jesenského, zobrazenie a kritika malomestského sveta.
10. Kontinuita realizmu. Ladislav Nádaši Jégé, Martin Rázus a ich literárna tvorba.
11. Dramatická tvorba v období slovenského realizmu a moderny. Vývin a tematické preferencie
drámy. P. O. Hviezdoslav, F. Urbánek, J. Gregor Tajovský a ďalší.
12. Slovenská moderna a jej predstavitelia. Básnická tvorba Ivana Kraska, Vladimíra Roya a Ivana
Galla.
13. Próza slovenskej literárnej moderny. I. Krasko, Ľ. Groeblová, S. Cambel a iní.

Odporúčaná literatúra:
ČÚZY, L., − GBÚR, J. – KRŠÁKOVÁ, D. – MIKULOVÁ, M. – ROBERTS, D. – ZAMBOR,
J.: Panoráma slovenskej literatúry II. Literárne dejiny od realizmu po rok 1945. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 175 s. ISBN 80-10-00674-2
ČEPAN, O. A KOL.: Dejiny slovenskej literatúry V. Bratislava : Veda, 1984. 652 s.
MAZÁK, P. – GAŠPARÍK, M. – PETRUS, P. – PIŠÚT, M.: Dejiny slovenskej literatúry 2.
Bratislava : SPN, 1988. 481 s.
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin : Matica slovenská, Bratislava :
Literárne informačné centrum, 2009. 785 s. ISBN 978-80-090-945-4
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007.
534 s. ISBN 978-80-89222-29-2
ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava : Tatran, 1989. 620 s. ISBN
80-222-0036-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/REG/22

Názov predmetu: Regionálnosť a urbánnosť v slovenskej literatúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežným hodnotením.
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
• Vypracovanie a odovzdanie seminárnej práce na tému, ktorú si študent vyberie z tematických
okruhov osnovy predmetu. Odovzdaná práca bude obsahovať korektný spôsob uvádzania
bibliografických odkazov a zoznam použitej literatúry, s ktorou študent pracoval. Za seminárnu
prácu študent získa maximálne 50 bodov.
• Spracovanie interaktívneho referátu. Počas semestra je potrebné prečítať niekoľko textov
pôvodnej literatúry, odborných článkov a štúdií, o ktorých sa potom na hodinách diskutuje. Jeden
text si študent vyberie, spracuje vo forme interaktívneho referátu, ktorý prezentuje na seminárnej
hodine. Za interaktívny referát študent získa maximálne 50 bodov.
Výsledné hodnotenie sa vypočíta súčet bodov priebežného hodnotenia, konkrétne seminárnej práce
a interaktívneho referátu.
Hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%), B
(89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
90 hodín, z toho:
kombinované štúdium (S, konzultácia): 26 hodín,
vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
príprava interaktívneho referátu: 26 hodín,
samoštúdium: 12 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent si osvojí poznatky o slovenskom kultúrnom a literárnom živote, ktorý dlhé roky prebiehal
predovšetkým vo vidieckom a malomestskom prostredí, bol súčasťou uhorského štátu a až po jeho
rozpade v roku 1918 začínal nadobúdať mestskejší charakter.
• Študent získa vedomosti o procese etablovania slovenskej literatúry v stredných a väčších mestách,
v ktorých sa slovenčina postupne presadzovala popri latinčine, nemčine a maďarčine. Tento fakt
zanechal svoje stopy v slovenských literárnych dielach dodnes.
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• Študent nadobudne poznatky aj o protirečivosti slovensko-maďarských vzťahov.
• Študent nadobudne poznatky o základných vývinových trendoch slovenskej literatúry, o vývoji
miest na území Slovenska v minulosti a súčasnosti, ako aj o národnostnom charaktere miest v 19.
a 20. storočí.
• Študent si osvojí základné poznatky o poetike priestoru v slovenskej literatúre, získa poznatky o
mestskej a malomestskej tematike v tvorbe J. Chalupku, J. Palárika, D. Bacháta a J. Jesenského.
• Študent nadobudne poznatky o tematizovaní slovenskej metropoly v slovenskej literatúre 20.
storočia.
• Študent získa poznatky ako samostatne zbierať informácie o živote a literárnej tvorbe jednotlivých
osobností v rôznych publikáciách a na internete, resp. bude vedieť orientovať sa v metódach
rozlišovania dôležitých a menej dôležitých informácií pre prax, bude vedieť získané informácie
analyzovať, celkovo hodnotiť a verejne prezentovať.
• Študent bude vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti v teoretickej aj praktickej rovine a to na
pozadí konkrétneho typu úlohy a činnosti.
• Študent bude vedieť rozpoznať úroveň vlastných kompetencií a úsudkov pri selekcii množstva
získaných informácií.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich žiakov pre osvojenie si prvkov regionálnosti a urbánnosti
v slovenskej literatúre, ako aj prebudiť ich celkový záujem o danú problematiku.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti z danej problematiky slovenskej literatúry.
• Študent bude schopný správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch
(vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a pod.).
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam literatúry celkovo ako aj špecificky v
súvislosti s danou problematikou pre pochopenie slovenského spoločenského a kultúrneho vývinu,
resp. súčasnosti, a bude vedieť identifikovať obsah konkrétnych nastolených tvorivých úloh pri
implementácii uvádzaných vedomostí,
• Študent bude schopný oboznámiť sa s novými trendmi skúmania nastolenej oblasti literatúry,
ako aj s modernými metodickými prístupmi a aspektmi popisov pracovných činností, ktoré sú
nevyhnutné pre zvládnutie danej látky a samostatné vypracovanie požadovaných výstupov.
• Študent bude schopný identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej úrovni.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať systém vedomostí a zručností potrebných pre potreby
vyučovania predmetu slovenská literatúra na základných a stredných školách, ktoré bude efektívne
využívať aj vo vlastnej tvorivej praxi v škole.
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i diachrónnym
vývinom slovenskej literatúry, bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré
rozširujú vedomosti o slovenskej literatúre ako takej.
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce a vzdelávania ostatných v školskom prostredí,
zameranej na spoznávanie vybraných osobností a diel slovenskej literatúry daného obdobia.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné vývojové trendy slovenskej literatúry a jej všeobecná charakteristika.
2. Vývoj miest na území Slovenska v minulosti a v súčasnosti.
3. Mestá a ich národnostný charakter v 19. a 20. storočí.
4. Priestorové charakteristiky slovenskej literatúry.
5. Ján Chalupka a Kocúrkovo – zrod symbolu malomesta.
6. Ján Palárik a hlavné mesto Uhorska.
7. Daniel Bachát – hlavný autor slovenskej Budapešti v období dualizmu.
8. Janko Jesenský medzi vidieckym malomestom a Bratislavou.
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9. Osvojenie si Prešporku/Bratislavy po roku 1918 (Jesenský, Tajovský, Nádaši-Jégé a nastupujúca
generácia).
10. Zrod skutočnej slovenskej metropoly v slovenskej literatúre. Bratislava po druhej svetovej
vojne.
11. Bratislava a literatúra každodennosti v rokoch 1960 až 1980.
12. Posttranzičná Bratislava v diele Petra Pišťanka.
13. Slovenské vidiecke mestá v súčasnej literatúre.

Odporúčaná literatúra:
ÁBRAHÁM B. (Red.): Maďarsko-slovenské terminologické otázky = Magyar-szlovák
terminológiai kérdések : Pons Strigoniensis. Pilíšska Čaba-Ostrihom : Katolícka univerzita Petra
Pázmánya, 2008. - 370 s. - ISBN 978-963-9206-59-5.
HALÁSZ I.: Cirkev, národ, štát = Daniel Bachát a jeho budapeštianske roky 1873-1906.-
Esztergom - Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2003. - 120 s. - ISBN 963 9296
80 5.
HALÁSZ I.: Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. Bratislava : Kalligram,
2011. - 234 s. - ISBN 978-80-8101-435-2.
HALÁSZ, I.:Južné Slovensko v literatúre (Stereotypy a interetnické súvislosti) = Dél-Szlovákia
az irodalomban (Sztereotípiák és interetnikus összefüggések) Komárno : Univerzita J. Selyeho,
2018. - 282 s. - ISBN 978-80-8122-279-5.
HALÁSZ I.: Levice a ich okolie v literatúre/Léva és környéke az irodalomban. (Az iskolai,
szakmai és laikus közönség számára) Komárom/Komárno: PF UJS/SJE TK, 2020 ISBN
978-80-8122-362-4
KÄFER I.: Dona nobis pacem. Piliscsaba : Pázmány Péter Karolikus Egyetem
Bölcsésztudományi Kar, 1998. - 294. - ISBN 0008891.
KOVÁCS A.: Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten = Slovenské životné dráhy v
Budapešti v období dualizmu : Ján Nepomuk Bobula - Milan Hodža. Budapest : MTA Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003. - 106 s. - ISBN 963 508 403 X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/ROM/22

Názov predmetu: Romantizmus v slovenskej literatúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: známkou, skúška.
Predmet je ukončený ústnou skúškou, ktorá sa uskutoční počas skúškového obdobia.
Študent počas semestra zrealizuje nasledujúce výstupy a zadania:
• Vypracovanie, prezentácia a odovzdanie seminárnej práce zo zoznamu odporúčaných tém o
určitom autorovi romantickej literatúry. Súčasťou práce v stanovenom rozsahu budú biografické aj
bibliografické informácie, vlastná interpretácia literárneho textu, korektne uvedené odborné zdroje
a zoznam literatúry (Rozsah: min. 4 strany; Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Úroveň spracovania biografických a bibliografických údajov (5 bodov).
- Odborná úroveň vlastnej interpretácie, miera tvorivosti a nápaditosť postrehov (10 bodov).
- Práca s odbornými zdrojmi, dodržiavanie noriem citovania a parafrázovania, celková jazyková
úroveň (5 bodov).
• Písomný test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu (Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie výborných poznatkov z nasledujúcich okruhov: typologická charakteristika
romantizmu, literárne vzťahy, periodizácia (10 bodov), slovenská romantická poézia, predstavitelia,
tematika, žánre (20 bodov) a romantická próza a dráma, tematika, celková charakteristika, autori
(20 bodov).
• Ústna skúška z básnických, prozaických a dramatických diel podľa beletristického minima (Skóre:
40 bodov).
Výsledné hodnotenie je súčtom bodov hodnotenia seminárnej práce, písomného testu a ústnej
skúšky. Sumárne hodnotenie predmetu A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D
(69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v
súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
doplňujúce čítanie pôvodnej a odbornej literatúry 26 hodín,
samoštúdium a pravidelná príprava: 29 hodín.
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Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent si osvojí poznatky o okolnostiach vzniku a charaktere romantizmu v európskej literatúre
a získa podrobnejšie poznatky o podmienkach vzniku a vývinu romantizmu na Slovensku, o
typologickej charakteristike slovenského romantizmu, žánrovej štruktúre, o druhovom synkretizme
a preferovaní folklórnych zdrojov a folklórnom sylabizme.
• Študent získa vedomosti o jednotlivých vývinových fázach slovenského romantizmu, ako aj
o základných variantov romantizmu a výrazných predstaviteľoch a ich významných literárnych
dielach.
• Študent si osvojí poznatky o slovenskej romantickej poézii, ktorá sa formovala pod vplyvom
Štúrových názorov, ako aj pod vplyvom európskej romantickej literatúry.
• Študent si osvojí vedomosti o próze slovenského realizmu a procese emancipácie prózy v tomto
období, získa poznatky o variantoch romantickej prózy (próza založená na romanticky vyhrotenom
základe a próza publicistického charakteru).
• Študent získa poznatky o slovenskej romantickej dráme a literatúre pre deti a mládež v období
romantizmu.
• Študent bude vedieť vybrať a odporučiť významných a charakteristických autorov slovenského
romantizmu ako aj vývinovo progresívne literárne diela a svoj výber bude vedieť náležite odborne
zdôvodniť.
• Študent bude vedieť samostatne zbierať a triediť informácie o živote a literárnej tvorbe osobnosti
slovenského romantizmu z relevantných odborných materiálov rôznej proveniencie (printové
články, knihy, elektronické dokumenty, internetové zdroje).
Zručnosti
• Študent je schopný identifikovať adekvátny spôsob využitia slovenského literárneho romantizmu
vo výchovno-vzdelávacom kontexte a bude schopný motivovať svojich žiakov pre poznanie
typologických a poetologických špecifík, autorov a literárnej tvorby romantizmu v procese
formovania literárnemu vkusu, estetického cítenia a v kontexte výchovy ku kultúrnosti.
• Študent bude schopný chápať spoločenský význam romantickej literatúry, charakterizovať jej
funkciu v slovenskom národnom hnutí, ako aj vplyv romantizmu na riešenie otázky jazyka.
• Študent bude schopný samostatne získať a rozširovať svoje vedomosti z oblasti slovenského
literárneho romantizmu.
• Študent bude schopný získané informácie analyzovať, komplexne zhodnotiť a správne aplikovať
v konkrétnych výstupoch na vyučovacích hodinách, prednáškach a prezentáciách.
• Študent bude schopný identifikovať bežné odborné problémy z oblasti slovenského romantizmu,
formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie a navrhnúť primeraný spôsob
ich riešenia.
• Študent bude schopný rozvíjať získané znalosti o odborných metódach aktuálneho výskumu
literárneho romantizmu a bude schopný oboznámiť sa s modernými metodickými prístupmi
a aspektmi pracovným činností, ktoré sú potrebné pre zvládnutie danej oblasti a samostatné
vypracovanie požadovaných výstupov.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať systém vedomosti a zručností na vysvetlenie okolností
vzniku a vývinu slovenskej romantickej literatúry, prezentáciu predstaviteľov romantizmu a ich
zaradenie do kontextu romantickej literatúry pre potreby vyučovania predmetu slovenská literatúra
na základných a stredných školách a bude tieto vedomosti a zručnosti efektívne uplatňovať vo
vlastnej odbornej praxi v školskom prostredí.
• Študent bude kompetentný realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci s obdobím romantizmu
v slovenskej literatúre, rozvíjať špecifické poznatky o literárno-vývinových súvislostiach
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slovenského romantizmu, o jeho formovaní, klasifikácii a jeho funkcii v slovenskom spoločenskom
a kultúrnom vývine.
• Študent bude kompetentný odborne vysvetliť a zrozumiteľne sprostredkovať špecifické znaky
a kontinuitu vývinu romantizmu, jeho vzťahy s predchádzajúcim obdobím a jeho vplyv na
nasledujúce vývinové obdobie.
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce a vzdelávania ostatných v prostredí školy a bude
podnecovať svojich žiakov k spoznávaniu života a tvorby predstaviteľov romantizmu, ako aj k
čítaniu a interpretácií dôležitých literárnych diel obdobia romantizmu vo vyučovacom procese.

Stručná osnova predmetu:
1.Slovenský literárny romantizmus. Podmienky vzniku a formovanie romantizmu na Slovensku.
Vzťah slovenského romantizmu k európskej romantickej tradícii a vývinové fázy slovenského
literárneho romantizmu. Poetická charakteristika a funkcia romantizmu v národnom hnutí.
2. Začiatky romantizmu v rokoch 1836 až 1843. Inšpiračné zdroje a vyriešenie otázky spisovného
literárneho jazyka. Hlavní predstavitelia tohto obdobia.
3. Zrenie a dozrievanie romantizmu v rokoch 1843 až 1860. Štúrova škola, jej východiská a dilemy.
Osobnosť a dielo Ľudovíta Štúra.
4. Historické námety v slovenskom romantizme, ich charakteristika a interpretácia. Literárna tvorba
Jozefa Miloslava Hurbana.
5. Tematika básnickej tvorby Janka Kráľa. Interpretácia vybraných prozaických textov
6. Osobná a citová problematika v poézii Andreja Sládkoviča.
7. Básnická tvorba Sama Chalupku v kontexte slovenského romantizmu.
8. Balady a zbojnícke motívy v poézii Jána Botta. Interpretácia vybraných básnických textov
9. Historická a zemianska tematika v prozaickej tvorbe Jána Kalinčiaka.
10. Doznievanie literárneho slovenského romantizmu (1860 − 1880). Prozaická tvorba Ľudovíta
Kubániho, Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského.
11. Literárne dielo a osobnosť Jonáša Záborského. Interpretácia vybraných textov
12. Dráma v období romantizmu. Dramatická tvorba Jána Palárika.
13. Tvorba pre deti a mládež v období romantizmu. Pavol Dobšinský a jeho literárna činnosť.

Odporúčaná literatúra:
ČÚZY, L., − KÁKOŠOVÁ, Z. – MICHÁLEK, M. – MIKULOVÁ, M. – VOJTECH, M.:
Panoráma slovenskej literatúry I. Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 169 s. ISBN 80-10-00316-6
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. Martin : Matica slovenská; Bratislava :
Literárne informačné centrum, 2009. 606 s. ISBN 978-80-7090-935-5
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007.
534 s. ISBN 978-80-89222-29-2
ŠMATLÁK, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava : Tatran, 1979. 536 s.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/RET/22

Názov predmetu: Rétorika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: známkou, na základe priebežného hodnotenia.
Celkové hodnotenie pozostáva z priebežného a záverečného hodnotenia v pomere 100/0.
Priebežné hodnotenie:
Študent počas semestra splní nasledujúce podmienky zadania:
• Príprava a prednes rečníckeho prejavu podľa vlastného výberu z vopred určených tém,
napríklad: moja vyučovacia metóda je najlepšia a podobne (argumentácia, usúvzťažnenie, literárny
marketing, presviedčanie, brainstorming...). Hodnotený rečnícky prejav sa bude vyznačovať
logickou nadväznosťou jednotlivých častí, vyváženosťou kompozície, pôsobivou štylizáciou,
adekvátnym využívaním umeleckých jazykových prostriedkov, ako aj vhodným používaním
mimojazykových prostriedkov. Hodnotená bude i originalita rétorického prejavu, „stand-up-u“ z
aspektu kreativity a percepcie. Za rečnícky prejav študent získa maximálne 50 bodov.
• Aktivita počas seminárnych hodín. Študent bude počas seminárnych hodín prostredníctvom
internetu sledovať niekoľko závažných rétorických prejavov, ktoré potom analyzuje na základe
teoretických poznatkov z prednášok a prečítanej odbornej literatúry o danej problematike. Za túto
aktivitu študent získa maximálne 50 bodov.
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia, súčet bodov za rečnícky prejav a
aktivitu študenta na seminárnych hodinách.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta: 60 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 26 hodín,
príprava a prednes rečníckeho prejavu. 8 hodín,
samoštúdium a príprava na vyučovanie: 26 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent získa prehľad o základoch rétoriky a jej hlavných vývojových fázach a popri tom
nadobudne aj praktické zručnosti vo sfére rozličných foriem prejavov;okrem iného bude schopný
tieto informácie zaradiť do širších dobových a kultúrnych súvislostí. Študent sa taktiež bude
systematicky oboznamovať s nevyhnutnými teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami
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potrebnými na efektívne a kultivované zvládnutie verejných (oficiálnych / polooficiálnych)
komunikačných situácií, realizovaných prostredníctvom živého vystúpenia pred žiackym či iným
publikom (auditóriom). Študent bude vedieť samostatne zbierať informácie potrebné pre verejné
vystúpenie a tieto informácie bude vedieť analyzovať, celkovo hodnotiť a verejne prezentovať.
So zreteľom na stupeň náročnosti študent bude vedieť naplánovať jednotlivé fázy príprav a
konkretizácie danej úlohy (hodiny, prednášky) tak pre jednotlivcov, ako aj pre (študijné) skupiny.
Študent bude vedieť rozpoznať úroveň vlastných kompetencií a úsudkov pri selekcii množstva
získaných informácií.
Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy, skúmať a formulovať teoretické a
praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej úrovni.
Študent bude disponovať aj základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach
či špecializáciách svojho pôsobenia; bude poznať aktuálne štátne vzdelávacie programy a ich
právny rámec.
Poslucháč sa bude vyznačovať nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže
flexibilne aplikovať v podmienkach výuky. Mal by byť kultúrne a jazykovo gramotný, ako aj byť
schopným efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov.
Zručnosti
Študent bude schopný pripraviť si vlastný prejav, prednes alebo iné vystúpenie. Zároveň bude
schopný motivovať svojich poslucháčov/žiakov na osvojenie si danej látky a prebudenie ich
celkového záujmu v procese výchovy ku kultúrnosti, estetike a rétorickému vkusu.
Študent bude schopný samostatne získavať ďalšie znalosti v danej oblasti.
Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu rétoriky a bude vedieť identifikovať obsah
konkrétnych nastolených tvorivých úloh pri implementácii uvádzaných vedomostí.
Študent bude schopný oboznámiť sa s novými trendmi v nastolenej oblasti, ako aj s modernými
metodickými prístupmi a aspektmi popisov pracovných činností, ktoré sú nevyhnutné pre
zvládnutie danej látky a samostatné vypracovanie požadovaných výstupov.
Poslucháč bude disponovať aj poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch
vývinu jednotlivca, bude poznať a chápať koncept inštitucionálneho socializačného procesu v
širších sociálnovedných súvislostiach. Vďaka dobrému prehľadu v sociálnej štruktúre spoločnosti,
jej statike a dynamike, študent bude rozumieť vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých
sociálnych skupín a ovládať problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej
populácie. Na základe získaných poznatkov o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcich z
ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, resp. z nadania a talentu dokáže pri realizácii
výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania a výchovy efektívne
kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich
odbornými odporúčaniami a závermi.
Kompetencie:
• Študent bude aplikovať systém vedomostí a zručností potrebných pre potreby vystupovania pred
širším publikom. Bude ich schopný následne využiť aj vo vlastnej tvorivej praxi v škole.
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci so synchrónnym i diachrónnym
vývinom rétoriky, bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú
vedomosti.
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce a vzdelávania ostatných v školskom prostredí

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecný úvod o rétorike.
2. Čo musí rečník vedieť pred prípravou rečníckeho prejavu.
3. Vznik rétoriky.
4. Čo by mal rečník vedieť počas prípravy rečníckeho prejavu.
5. Objektívne činitele pri príprave rečníckeho prejavu.
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6. Subjektívne činitele pri príprave rečníckeho prejavu.
7. Druhy rečníckych prejavov.
8. Výber jazykových prostriedkov – vo všeobecných rečníckych prejavoch.
9. Výber jazykových prostriedkov – vo zvláštnych rečníckych prejavoch.
10. Čo by mal rečník vedieť v priebehu rečníckeho prejavu?
11. Využívanie mimojazykových prejavov v rečníckom prejave.
12. Kultúra rečníckeho prejavu.
13. Prednes konkrétneho rečníckeho prejavu.

Odporúčaná literatúra:
HOLIČ, Š.: Rétorika. Nitra : Enigma, 2004.
FINDRA, J.: Stavba a prednes rečníckeho prejavu. Martin : Osveta, 1989.
LESŇÁK, R.: Horizonty čitateľskej kultúry. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1991.
MISTRÍK, J.: Úvahy s recitátorom. Martin: Matica slovenská, 1974

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.



Strana: 66

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/
MEDZ/22

Názov predmetu: Slovenská literatúra medzivojnového obdobia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: známkou, skúška.
Predmet je ukončený ústnou skúškou, ktorá sa zrealizuje počas skúškového obdobia.
Študent v priebehu semestra pripraví uvedené práce a splní nasledujúce podmienky:
• Vypracovanie a odovzdanie seminárnej práce o literárnej tvorbe vybraného autora
medzivojnového obdobia (Rozsah: min. 4 strany; Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Vyváženosť štruktúry práce: biografia, vývin tvorby vybraného autora a vlastná interpretácia (5
bodov).
- Odborná kvalita interpretácie konkrétneho diela vybraného autora, adekvátne zaradenie do
kontextu (10 bodov).
- Dodržiavanie elementárnych noriem formálneho spracovania textu (5 bodov).
• Písomný test v rozsahu osnovy predmetu (Skóre: 40 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Prezentácia výborných poznatkov z nasledujúcich okruhov: literatúra medzivojnového obdobia,
spoločenská a estetická charakteristika (10 bodov), poézia v období rokov 1918 – 1935 a poézia v
rokoch 1936 – 1948, autori, literárne smery (15 bodov), próza v období rokov 1918 – 1935, próza v
rokoch1936 – 1948, autori, literárne smery (15 bodov) a slovenská dráma medzivojnového obdobia
(10 bodov).
• Ústna skúška z literárnych diel medzivojnového obdobia podľa beletristického minima (Skóre:
40 bodov).
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako súčet bodov hodnotenia seminárnej práce, písomného testu
a ústnej skúšky. Sumárne hodnotenie predmetu: A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D
(69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v
súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: cca. 90 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 26 hodín,
samoštúdium: 25 hodín
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Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent si osvojí poznatky o spoločensko-kultúrnej situácií v medzivojnovom období, poznatky
o vzniku nových kultúrnych inštitúcií, získa vedomosti o dobových literárnych periodikách,
nadobudne poznatky o periodizácií medzivojnovej literatúry.
• Študent získa vedomosti o básnickej, prozaickej a dramatickej tvorbe o významných
predstaviteľov medzivojnového obdobia. Bude vedieť tieto diela zaradiť do širšieho dobového a
kultúrneho kontextu, vybrať a odporučiť vhodnú osobnosť pre prezentáciu tvorby medzivojnovej
literatúry a tento výber bude vedieť primerane odôvodniť.
• Študent si osvojí poznatky o poézií nastupujúcej generácie básnikov v medzivojnovom období,
ktorá inklinovala k neosymbolizmu a postupne a obohacovala o prvky futurizmu a konštruktivizmu,
nadobudne vedomosti o vývinových tendenciách, básnických smeroch a skupinách, ktoré sa
etablovali v medzivojnovom období (proletárska poézia, poetizmus, ruralizmus, nadrealizmus,
katolícka moderna, koncept tzv. čistej poézie).
• Študent nadobudne poznatky o vývinovom smerovaní medzivojnovej prózy, o prejavoch
naturizmu a expresionistických tendenciách v tvorbe výrazných predstaviteľoch obdobia, o prvkoch
socialistického realizmu a náraste lyrizačných tendencií v próze a získa prehľad o prozaickej tvorbe
autorov, označovaných za básnikov sujetu.
• Študent si osvojí poznatky o dramatickej tvorbe medzivojnového obdobia, o rôznych variáciách
drámy: realistická dráma, populárne hry z ľudového prostredia, expresionistická dráma, dráma ideí
a modelových situácií, lyrizovaná dráma a pod.
• Študent získa poznatky ako zbierať informácie o živote a tvorbe osobnosti medzivojnového
obdobia v rôznych publikáciách a na internete, resp. bude vedieť orientovať sa v metódach
rozlišovania informácií, ktoré sú podstatné pre prax, bude vedieť získané informácie analyzovať,
zhodnotiť a verejne prezentovať.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich žiakov pre osvojovanie si slovenskej medzivojnovej
literatúry a súčasne bude vedieť prebudiť ich celkový záujem v procese výchovy ku kultúrnosti,
estetike a literárnemu vkusu v oblasti daného vývinového obdobia.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti v oblasti medzivojnovej poézie, prózy
a dramatickej tvorby.
• Študent bude schopný komplexne chápať špecifický spoločenský význam a funkciu slovenskej
literatúry daného obdobia pre pochopenie slovenského spoločenského a kultúrneho vývinu a bude
vedieť identifikovať obsah konkrétnych úloh pri implementácii získaných poznatkov.
• Študent bude vedieť správne využívať získané vedomosti o medzivojnovej poézii, próze a dráme
v konkrétnych výstupoch na vyučovacích hodinách, prezentáciách a pod..
• Študent bude schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti z medzivojnovej literatúry v teoretickej
aj praktickej rovine a to na pozadí konkrétneho typu úlohy a činnosti.
• Študent bude schopný identifikovať základné odborné problémy súvisiace s medzivojnovou
literatúrou, formulovať teoretické a praktické východiská, ktoré sú potrebné na ich riešenie v
podmienkach každodennej školskej praxe.
• Študent bude schopný oboznámiť sa s novými trendmi v oblasti výskumu medzivojnovej literatúry
a modernými metodickými prístupmi, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu realizáciu výchovno-
vzdelávacej činnosti.
Kompetencie
• Študent bude kompetentný adekvátne využiť systém vedomostí a zručností potrebných pre
vyučovanie predmetu slovenská literatúra a jej špecifického vývinového obdobia medzi dvomi
vojnami na základných a stredných školách v rámci vlastného pracovného zaradenia.
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• Študent bude kompetentný naplánovať jednotlivé etapy realizácie danej úlohy (vyučovacie
hodiny, prednášky), a to v kontexte náročnosti rovnako pre jednotlivcov ako aj pre študijné skupiny.
• Študent bude realizovať zámerný rozvoj poznania súvisiaci so uvedeným vývinovým slovenskej
literatúry, bude samostatne selektovať tvorivé činnosti, ktoré prehlbujú vedomosti o slovenskej
medzivojnovej literatúre.
• Študent bude kompetentný riadiť štýl práce ostatných v školskom prostredí, zameranej
na spoznávanie básnických, prozaických a dramatických diel vybraných osobností slovenskej
literatúry medzivojnového obdobia.

Stručná osnova predmetu:
1. Spoločenská a politická situácia, inštitucionálna emancipácia slovenskej kultúry a literatúry,
zahraničné vzory, vzťah k predchádzajúcim tradíciám. Typologická charakteristika, literárne smery
a periodizácia medzivojnovej literatúry.
2. Expresionistické tendencie v slovenskej próze. Gejza Vámoš, J. Hrušovský.
3. Prvá svetová vojna a jej ohlas v literatúre. Milo Urban.
4. Sociálno-psychologicky realizmus v literatúre. Jozef Cíger Hronský a jeho tvorba.
5. Ľavicovo orientovaná a socialistická tvorba. DAV a davisti. Laco Novomeský.
6. Neosymbolizmus v slovenskej poézii. Emil Boleslav Lukáč.
7. Vitalizmus v slovenskej poézii. Básnická tvorba Jána Smreka.
8. Nadrealizmus v slovenskej poézii. Francúzske a české podnety. Poetika nadrealistickej básnickej
skupiny. R. Fábry, V. Reisel, P. Bunčák a ostatní.
9. Poézia katolíckej moderny. Poetika, tematika, autori: Rudolf Dilong, Janko Silan
10. Lyrizačné tendencie v medzivojnovom období a naturizmus. Dobroslav Chrobák, Margita
Figuli.
11. Próza naturizmu. Ľudo Ondrejov, František Švantner.
12. Medzivojnová slovenská dráma. Ivan Stodola, Július Barč-Ivan.
13. Básnici sujetu. Dielo básnikov sujetu. Dominik Tatarka, Peter Karvaš.

Odporúčaná literatúra:
ČÚZY, L., − GBÚR, J. – KRŠÁKOVÁ, D. – MIKULOVÁ, M. – ROBERTS, D. – ZAMBOR,
J.: Panoráma slovenskej literatúry II. Literárne dejiny od realizmu po rok 1945. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 175 s. ISBN 80-10-00674-2
ČEPAN, O. A KOL.: Dejiny slovenskej literatúry V. Bratislava : Veda, 1984. 652 s.
CHMEL, R. a kol.: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava : Kalligram − Ústav
slovenskej literatúry SAV, 2006. 525 s. ISBN 80-7149-918-9
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin : Matica slovenská, Bratislava :
Literárne informačné centrum, 2009. 785 s. ISBN 978-80-090-945-4
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2007.
534 s. ISBN 978-80-89222-29-2
ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava : Tatran, 1989. 624 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/SSL/22

Názov predmetu: Staršia slovenská literatúra

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: známkou, skúška
Predmet je ukončený ústnou skúškou, ktorá sa zrealizuje počas skúškového obdobia.
Jednotlivé súčasti hodnotenia sú prekonzultované so študentmi individuálne. Študenti počas
semestra pripravia uvedené práce a splnia nasledujúce podmienky:
• Vypracovanie seminárnej práce o vybranej literárnej pamiatke, resp. o literárnej tvorbe
predstaviteľa staršej literatúry (Rozsah: min. 4 strany; Skóre: 20 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Logická nadväznosť spracovaných údajov o literárnej pamiatke, resp. o autorovi (5 bodov).
- Odborne relevantná charakteristika literárnej pamiatky, zaradenie do kontextu (10 bodov).
- Práca s obdobnou literatúrou, celková jazykovo-štylistická úroveň práce (5 bodov).
• Písomný test z tematických okruhov, ktoré sa viažu na prednášaný študijný materiál, resp. na
osnovu predmetu (Skóre: 50 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Preukázanie výborných poznatkov o tematickom okruhu: literárna kultúra v stredoveku,
staroslovienska literatúra, latinská vzdelanosť (10 bodov).
- literatúra renesančného humanizmu, komplexná charakteristika (15 bodov).
- Preukázanie výborných poznatkov o tematickom okruhu: literatúra slovenského baroka, podoby
poézie, prózy a odbornej literatúry (25 bodov).
• Ústna skúška z literárnych diel podľa beletristického minima (Skóre: 30 bodov).
Hodnotiace kritériá:
- Prezentácia vlastných poznatkov o prečítaných staroslovienskych literárnych pamiatkach (5
bodov), o prečítaných literárnych textoch renesančného humanizmu (10 bodov) a textoch
slovenského literárneho baroka (15 bodov).
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako súčet dosiahnutého hodnotenia seminárnej práce, písomného
testu a ústnej skúšky. Sumárne hodnotenie predmetu A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%),
D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%
v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta: 120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
vypracovanie seminárnych prác: 26 hodín,
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samoštúdium, čítanie pôvodnej literatúry a odborných textov: 55 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
• Študent získa poznatky o významných literárnych pamiatkach a charakteristických autoroch
staršej slovenskej literatúry a ich hlavných literárnych dielach.
• Študent nadobudne poznatky o problematike zaradenia literárnych textov staršej slovenskej
literatúry do širších dobových a kultúrnych súvislostí.
• Študent nadobudne poznatky o vnútornej periodizácii staršej slovenskej literatúry, o problematike
autorstva, jazyka literárnych pamiatok, o žánroch, obsahu, funkcii, kompozícii a štýle literárnych
textov.
• Študent si osvojí poznatky o staroslovienskom písomníctve, o najvýraznejších literárnych
pamiatkach a typických znakoch veľkomoravského obdobia.
• Študent nadobudne vedomosti o stredovekej literatúre, o charaktere textov, literárnych druhoch
a žánroch stredovekej literatúry, získa poznatky o kronikách, mestskej literatúre a vecnej literatúre
v období stredoveku.
• Študent si osvojí základnú charakteristiku humanistickej a renesančnej literatúry, písanej
predovšetkým po latinsky, získa poznatky o vplyve antiky, antickej kultúry a literatúry na literárnu
tvorbu v období renesancie a humanizmu, nadobudne poznatky o obraze sveta a človeka v literatúre,
o motivácii tvorby, o literárnych druhoch a žánroch a výrazných predstaviteľoch humanizmu a
renesancie.
• Študent nadobudne vedomosti o barokovej literatúry, predovšetkým o vývine jazyka, formovaní
slovenskej národnej literatúry, strediskách kultúry a literatúry, o rozvoji kníhtlačiarstva, ktorý
súvisí so zvyšovaním literárnej produkcie počas baroka, študent tiež získa poznatky o princípoch
umeleckej tvorby v baroku, o dobových poetikách, barokovom štýle a preferovaných žánroch.
• Študent získa poznatky o metódach rozlišovania dôležitých a menej dôležitých informácií z oblasti
staršej slovenskej literatúry pre prax, bude vedieť získané informácie analyzovať, celkovo hodnotiť
a verejne prezentovať.
Zručnosti
• Študent bude schopný motivovať svojich žiakov pre osvojenie si staršej slovenskej literatúry, ako
aj prebudiť ich celkový záujem v procese výchovy ku kultúrnosti, estetike a literárnemu vkusu.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti v oblasti odbornej reflexie staršej
slovenskej literatúry.
• Študent bude schopný aplikovať získané teoretické vedomosti v konkrétnych výstupoch
na vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a bude schopný identifikovať obsah
konkrétnych nastolených tvorivých úloh pri implementácii uvádzaných vedomostí.
• Študent bude schopný vybrať a odporučiť vhodného autora staršej slovenskej literatúry pre
prezentáciu tvorby daného obdobia a výber bude vedieť aj primerane odôvodniť
• Študent bude schopný chápať spoločenskú funkciu a význam staršej slovenskej literatúry celkovo
ako aj špecificky ohľadne daného obdobia pre pochopenie slovenského spoločenského a kultúrneho
vývinu, resp. súčasnosti.
• Študent bude vedieť správne aplikovať získané vedomosti v konkrétnych výstupoch na
vyučovacích hodinách, prednáškach, prezentáciách a pod.
• Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy z obdobia staršej slovenskej literatúry,
skúmať a formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej
odbornej úrovni
Kompetencie
• Študent bude kompetentný aplikovať nadobudnutý systém literárnohistorických vedomostí zo
staršej slovenskej literatúry pre potreby výučby slovenského jazyka v základných a stredných
školách.
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• Študent sa bude vyznačovať nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže
flexibilne aplikovať v podmienkach vyučovania..
• Študent bude realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci s oblasťou staršej slovenskej literatúry a
bude schopný samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú teoretické aj praktické
vedomosti.
• Študent bude kompetentný odborne vysvetliť osvojené poznatky zo staršej svetovej literatúry
žiakom a bude vedieť riadiť štýl ich práce a vzdelávania v školskom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
1. Vnútorné členenie staršej slovenskej literatúry. Literárna kultúra v stredoveku (800 – 15.
storočie). Veľkomoravské obdobie a staroslovienska literatúra. Cyril, Metod, ich nasledovníci.
Proglas a iné spisy.
2. Latinská stredoveká vzdelanosť v Uhorsku. Legendy, kroniky exemplá a mravoučná próza v
stredoveku.
3. Literatúra renesančného humanizmu (15. − 17. storočie). Latinská humanistická poézia Benedikt
Vavrinec Nedožerský, Jakub Jakobeus, Juraj Koppay.
4. Podoby latinskej humanistickej poézie Martin Rakovský, Ján Sambucus a ďalší
5. Konštituovanie literatúry v domácom jazyku. Duchovná lyrika. Hlavné literárne pamiatky. Ján
Silván, Eliáš Láni a ostatní.
6. Historická epika, cestopisná, memoárová próza a dráma. Pavol Rubigal, Pavel Kyrmezer, Juraj
Tesák Mošovský.
7. Slovenský literárny barok (polovica 17. storočia – 1780). Spoločenské pomery. Protireformácia,
vznik Trnavskej univerzity a centrum protestantizmu v Prešove. Otázka literárneho jazyka.
Kultúrna západoslovenčina.
8. Podoby duchovnej lyriky v období baroka. Benedikt Szőllősi, Juraj Tranovský a ďalší
9. Svetská lyrika v období baroka, historické piesne, príležitostná, ľúbostná, sociálna a zbojnícka
poézia. Štefan Selecký, Štefan Pilárik.
10. Didakticko-reflexívna lyrika: Hlavné literárne diela. Hugolín Gavlovič, Peter Benický
11. Náboženská próza a kázne v období baroka Alexander Máčay, Benignus Smrtník
12. Memoárová, cestopisná literatúra v období baroka. Daniel Krman ml., Tobiáš Masník, Ján
Simonides a ďalší.
13. Vedecká a popularizačná literatúra v období baroka. Prvé národnostné spory, apológie. Ján
Baltazár Magin a neskoršia slovenská národná ideológia. Matej Bel a jeho miesto na prahu
osvietenstva, Adam František Kollár a jeho dielo.

Odporúčaná literatúra:
MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram, 2005. 651 s. ISBN 80
7149 801 7
MINÁRIK, J.: Stredoveká literatúra. Bratislava : SPN, 1977. 334 s.
MINÁRIK, J.: Renesančná a humanistická literatúra. Bratislava : SPN, 1985. 267 s.
MINÁRIK, J.: Baroková literatúra. Bratislava : SPN, 1984. 392 s.
MINÁRIK, J.: Dejiny slovenskej literatúry 1. Staršia slovenská literatúra, Bratislava : SPN, 1985.
375 s.
MIŠIANIK, J. – MINÁRIK, J. – MICHALCOVÁ, M. – MELICHERČÍK, A.: Dejiny staršej
slovenskej literatúry I. (800–1780). Bratislava : SAV, 1958. 318 s.
MIŠIANIK, J.: Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Veda, 1981. 840 s.
SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. Martin : Matica slovenská; Bratislava:
Literárne informačné centrum, 2009. 606 s. ISBN 978-80-7090-935-5
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. (9. – 18 storočie). Bratislava : Národné literárne
centrum, 1997. 359 s. ISBN 80-88878-11-X
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/SYNT/22

Názov predmetu: Syntax slovenského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách a samoštúdium odbornej literatúry (2kr.)
1 kredit je možné získať z alternatív:
A) seminárna práca na základe odbornej literatúry, tematicky v súlade s osnovou predmetu;
B) príprava úloh zo syntaxe pre svojich budúcich žiakov v školách s VJM, v súlade s
harmonogramom tematiky.
C) aktuálna projektová úloha
1 kredit je možné získať z alternatív:
A) týždenná domáca úloha: vlastná zbierka jazykových príkladov;
B) priebežné testy;
Záverečný test alebo kolokviálna skúška s prípravou: 1 kr.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
doplňujúce čítanie pôvodnej a odbornej literatúry 26 hodín,
samoštúdium a pravidelná príprava: 29 hodín

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Spoznanie teórie fungovania syntaktického subsystému jazyka z hľadiska systémového aj z
hľadiska komunikačne funkčného.
• Študent si osvojí princípy gramatickej a sémantickej výstavby vety v slovenskom jazyku vrátane
jej komunikačne funkčnej štruktúry.
• Študent sa oboznámi s jednotlivými typmi viet z hľadiska ich gramatickej a sémantickej výstavby,
s vetnočlenskou problematikou, s výstavbou syntagiem (skladov), s problematikou polovetných
konštrukcií a s obsahovou a gramatickou štruktúrou súvetí.
Zručnosti:
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• Študent bude schopný zrozumiteľným spôsobom vysvetliť svojim (budúcim) žiakom gramatickú,
sémantickú a komunikačne funkčnú výstavbu vety.
• Pri rozbore vety bude vychádzať z nasledovného metodického postupu: „veta by sa mala rozoberať
takým spôsobom, akým vznikla/bola vytvorená“.
• Syntaktickú/vetnočlenskú stavbu vety dokáže graficky ilustrovať, znázorniť, čím pomôže lepšie
pochopiť vzťahy medzi jej komponentmi.
• Študent bude vedieť rozpoznať a tvoriť gramaticky a sémanticky korektné vetné konštrukcie
vrátane slovosledu.
• Študent bude vedieť správne určiť modifikácie a odchýlky od vetnej skladby.
• Študent bude schopný vymedziť gramatické a sémantické vlastnosti jednotlivých typov súvetí a
identifikovať spôsoby spájania viet do súvetnej štruktúry.
• Študent bude vedieť správne vysvetliť javy presahujúce vzťahy vo vetách a tvoriace súčasť
nadvetnej, resp. textovej syntaxe,
• Študent bude schopný zistiť a vysvetliť rozdiely v gramatickej výstavbe slovenskej vety v
porovnaní/konfrontácii s gramatickou stavbou vety v maďarčine.
Kompetencie:
• Študent bude schopný aplikovať súbor nadobudnutých teoretických poznatkov zo syntaxe
slovenského jazyka jednak v jazykovej, jednak pri vyučovaní slovenského jazyka na školách s VJM.
• Študent bude vedieť aplikovať získané teoretické poznatky a praktické skúsenosti z analýzy viet
vo svojej školskej praxi.
• Študent bude mať angažovaný postoj k svojmu študijnému odboru, vývoj danej disciplíny bude
aj naďalej sledovať so záujmom.
• Študent bude schopný didakticky primerane aplikovať získané vedomosti z analýzy viet v
každodennej školskej praxi.
• Študent bude schopný samostatne riešiť úlohy z rôznych oblastí syntaxe slovenského jazyka a
prehlbovať svoje vedomosti v tejto špecifickej rovine jazyka.
• Študent bude schopný pochopiť, vysvetliť a funkčne využiť osvojené poznatky v rozsahu
obsahovej osnovy predmetu a vytvárať priaznivú atmosféru na osvojenie si týchto poznatkov žiakmi
vo svojej učiteľskej práci.

Stručná osnova predmetu:
1. Miesto syntaktickej roviny jazyka v jazykovom systéme. Predmet syntaxe. Syntaktické teórie a
členenie disciplíny.
2. Podstata vety, veta a výpoveď. Hranice vety. Gramatická a modálna stavba viet. Komunikačné
typy viet.
3. Typy slovesných viet. Dvojčlenné a jednočlenné vety. Aktívne (agentné) a pasívne (deagentné)
vety v slovenčine a v maďarčine.
4. Syntagmatika – druhy syntagiem a charakteristika ich vzťahov (aj v porovnaní s maďarčinou).
5. Syntagmatické vzťahy: zhoda, väzba, primkýnanie. Morfosyntax. Pádová syntax.
6. Vetné členy a slovné druhy. Určovanie a typológia vetných členov.
7. Hlavné vetné členy. Podmet, prísudok a vetný základ.
8. Rozvíjacie vetné členy. Predmet, prívlastok, príslovkové určenia.
9. Polopredikatívne konštrukcie. Doplnok, prístavok, prívlastková polopredikatívna konštrukcia.
10. Jednoduché súvetie – gramatický a sémantický vzťah medzi jej zložkami: hlavná a vedľajšia
veta. Pravá / nepravá parataxa / hypotaxa.
11. Zložené súvetie – typy, charakteristika.
12. Nadvetná syntax. Aktuálne členenie výpovede. Slovosled, významové gramatické a rytmické
činitele slovosledu. Vetosled, poradie viet v súvetnej konštrukcii.
13. Nepravidelnosť vetnej stavby. Charakteristika jednotlivých modifikácií vetnej stavby.
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Odporúčaná literatúra:
IVANOVÁ, M.: Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo PU, 2011. ISBN 978 80 555
0435 3
KAČALA, J: Syntagmatický slovosled v slovenčine. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej,
2013. ISBN 978-80-8115-130-9.
MISTRÍK, J.: Slovosled a vetosled v slovenčine. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 1966. ISBN 0013219
MOŠKO, G.: Príručka vetného rozboru. Prešov: Náuka, 2006. ISBN 80 8903839 5
NIŽNÍKOVÁ, J.: Valenčný slovník slovenských slovies. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove,
1998. ISBN 80-88885-53-1
ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Súčasný slovenský jazyk. Syntax. Bratislava: SPN, 1986. 261
s.
PATÁKOVÁ, M.: Ako rozoberať vety? Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.
195 s. ISBN 0004970 Toto neodporúčam, je tam veľa vecných chýb.
TÓTH, S. J.: Veta – text – štýl. Komárno: PF UJS, 2015. ISBN 978-80-8122-152-1
VAŇKO, J.: Lingvistické a didaktické otázky slovenskej syntaxe. Banská Bystrica : Metodické
centrum, 2000. 52 s. ISBN 80-8041-320-7
VAŇKO, J.: Syntax slovenského jazyka. Nitra: FF UKF, 2015. ISBN 978 80 558086 5 9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/TL/22

Názov predmetu: Teória literatúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: písomná skúška.
Predmet je ukončený písomnou skúškou, ktorá sa zrealizuje počas skúškového obdobia.
V priebehu semestra študenti zrealizujú nasledujúce výstupy a zadania, ktoré budú relevantným
podkladom k výslednému hodnoteniu:
• Seminárna práca: v priebehu semestra študent vypracuje a odovzdá seminárnu prácu, ktorú
prezentuje na príslušnej seminárnej hodine venovanej špecifickej problematike z teórie literatúry.
Študent si vyberá tému z osnovy predmetu (napr. charakteristika určitého literárneho druhu,
konkrétneho lyrického, epického alebo dramatického žánru, vybraného veršového systému).
Súčasťou práce v stanovenom rozsahu (minimálne 4 normované strany) bude korektne uvedená
odborná literatúra, ktorú študent pri tvorbe práce využíval a zoznam použitej literatúry. Za
seminárnu prácu študent získa maximálne 30 bodov.
• Aktivita počas seminárnych hodín a prednášok: Študent bude aplikovať jednotlivé teoretické
poznatky z prednášok so zreteľom na básnické a prozaické texty a získať maximálne 20 bodov.
• Písomná skúška sa realizuje počas skúškového obdobia, jednotlivé otázky budú pozostávať z
tematických okruhov, ktoré sa viažu na prednášaný študijný materiál, resp. na osnovu predmetu.
Za písomnú skúšku študent získa maximálne 50 bodov.
Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako súhrn hodnotenia seminárnej práce, aktivity študenta
na seminárnych hodinách, resp. prednáškach a písomnej skúšky. Sumárne hodnotenie podľa
kklasifikačnej stupnice A (100%-90%), B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E
(59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so
Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta: 120 hodín z toho:
• Kontaktné hodiny (P, S, konzultácia): 39 hodín,
• Samoštúdium, čítanie odbornej literatúry: 44 hodín,
• Príprava a spracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
Vypracovanie seminárnych úloh: 11 hodín.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
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• Študent si osvojí základné literárnoteoretické pojmy a vnútorne členenie literárnej vedy, bude
vedieť pomenovať podstatu a zameranie literárnej kritiky, dejín literatúry a osobitne najmä teórie
literatúry.
• Študent získa osobitné poznatky o výstavbe a formálnom tvare literárneho diela, o umeleckých
zásadách a prostriedkoch určujúcich jeho štýl.
• Študent si osvojí vedomosti o základných cieľoch, špecifikách a oblastiach výskumu generatívnej,
historickej, imanentnej, normatívnej a sformulovanej poetiky.
• Študent získa kľúčové poznatky o literárnych druhoch a lyrických, lyrickoepických epických a
dramatických žánroch.
• Študent nadobudne konkrétne vedomosti o štruktúre literárneho diela, bude vedieť vysvetliť
vonkajšie členenie textu, vnútorné členenie textu, pomenovať kompozičné postupy.
• Študent bude vedieť charakterizovať rozprávača a jednotlivé základné typy rozprávačov, vysvetliť
pojem literárna postava a vymenovať základné typy postáv v literárnom diele.
• Študent si osvojí identifikovať základné charakteristiky umeleckého štýlu, klasifikovať jeho
výrazové prostriedky.
• Študent bude vedieť pomenovať syntaktické prostriedky umeleckého literárneho diela a vysvetliť
opakovanie ako princíp.
• Študent nadobudne poznatky o tematickej výstavbe umeleckého literárneho diela, bude vedieť
pomenovať rozčleniť aj najmenšie tematické stavebné celky: motívy.
• Študent si osvojí jednotlivé prozodické systémy (časomiera, sylabický prozodický systém, tonický
prozodický systém, sylabotonický systém, voľný verš), veršové normy a princípy aplikujúce
rovnakým spôsobom rytmické vlastnosti jazyka.
• Študent bude vedieť pomenovať a rozoznávať jednotlivé frekventované básnické trópy, básnické
formy a strofy.
• Študent bude vedieť taktiež samostatne zbierať informácie o problematike teórie literatúry,
orientovať sa v dostupných teoretických príručkách, poetických slovníkoch, odborných
publikáciách a v slovníkoch literárnovedných pojmov. Bude sa vedieť orientovať sa v metódach
rozlišovania dôležitých a menej dôležitých informácií pre prax, bude vedieť získané informácie
analyzovať, celkovo hodnotiť a verejne prezentovať.
• Študent bude vedieť identifikovať bežné odborné problémy z oblasti teórie literatúry, skúmať
a formulovať teoretické a praktické východiská potrebné na ich riešenie na primeranej odbornej
úrovni.
Zručnosti:
• Študent bude schopný zaradiť jednotlivé literárnoteoretické pojmy do širších súvislostí, resp. bude
ich vedieť aplikovať počas celého nasledujúceho štúdia literatúry jednotlivých období.
• Študent bude schopný samostatne získať ďalšie znalosti v oblasti teórie literatúry.
• Študent získa zručnosti akým spôsobom interpretovať básnické a epické literárne diela
prostredníctvom výrazovej sústavy prostriedkov umeleckého literárneho textu.
• Študent bude schopný aplikovať literárnoteoretické vedomosti a bude vedieť identifikovať obsah
konkrétnych nastolených tvorivých úloh pri implementácii uvádzaných vedomostí.
• Študent bude schopný oboznámiť sa s novými trendmi v nastolenej oblasti teórie, ako aj s
modernými metodickými prístupmi a aspektmi popisov pracovných činností, ktoré sú nevyhnutné
pre zvládnutie danej látky.
• Študent sa bude kompetentný didakticky primerane a efektívne aplikovať nadobudnuté poznatky
z teórie literatúry v každodennej školskej praxi.
Kompetencie:
• Študent bude schopný syntetizovať a aplikovať systém vedomostí a zručností z teórie literatúry
potrebných na výučbu súvisiacich predmetov na základných a stredných školách.



Strana: 79

• Študent bude schopný podporovať rozvíjanie interpretačných schopností a zručností žiakov pri
práci s básnickými, prozaickými a dramatickými textami vo vlastnej tvorivej praxi v škole.
• Študent bude schopný realizovať cielený rozvoj poznania súvisiaci s danou témou a bude schopný
samostatne plánovať vybrané tvorivé činnosti, ktoré rozširujú teoretické aj praktické vedomosti.
• Študent získa kompetencie kriticky analyzovať, formulovať a obhajovať vlastné stanoviská.
Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať
vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Je schopný patrične vyjadriť svoje stanovisko k danému
literárnemu textu z aspektu teórie literatúry, zdôvodniť jeho význam pre školskú prax. Tým má
vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a
cieľovej skupine.

Stručná osnova predmetu:
1. Podstata a výskum literatúry (členenie, výskum, metodológia).
2. Systémový model literatúry. Charakter literárneho diela. Poetika, typy poetík.
3. Literárne druhy a žánre.
4. Kompozícia literárneho diela.
5. Syntaktické výrazové prostriedky.
6. Opakovanie ako výrazový princíp.
7. Tematická výstavba literárneho diela.
8. Základné štylistické (príznakové) prostriedky.
9. Prozodické (veršové) systémy. Metrika, rytmus, rým.
10. Básnické formy a strofy.
11. Teória literárnych druhov – lyrika. Lyrické žánre.
12. Teória literárnych druhov – epika. Epické a lyrickoepické žánre.
13. Teória literárnych druhov – dráma. Dramatické žánre.

Odporúčaná literatúra:
BAKOŠ, M.: Vývin slovenského verša od školy Štúrovej. Bratislava : Slovenská akadémia vied,
1966. 298 s. bez ISBN
FINDRA, J. – GOMBALA, J. – PLINTOVIČ, I.: Slovník literárnovedných termínov. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s.
HARPÁŇ, M.: Teória literatúry. Bratislava : Tigra, 2004 ISBN 80-88869-37-4
HRABÁK, J.: Poetika. Praha : Československý spisovateľ, 1973
MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram, 2005. - 651 s. ISBN
80-7149- 801-7.
SABOL, J.: Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 1988. 191 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/VJ/22

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: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách (1 kr.)
1 kredit je možné získať z dvoch alternatív:
A) porovnávacie spracovanie statí z odbornej literatúry, tematicky v súlade s osnovou predmetu (na
každú hodinu elaborát na 1 stranu A4)
B) aktuálna projektová úloha (na každú hodinu elaborát na 1 stranu A4)
Záverečný test so samostatnou domácou prípravou: 1 kr.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: cca. 90 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 26 hodín,
samoštúdium: 25 hodín
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent získa prehĺbené poznatky z vybraných kapitol všeobecnej jazykovedy s poukazom na
možnosť ich využitia pri štúdiu rôznych filologických disciplín, ako aj pri samostatnej výskumnej
či pedagogickej práci.
Poznávacia báza študujúcich sa rozšíri o sústavu poznatkov z rozličných oblastí lingvistiky –
počnúc systémovou jazykovedou a končiac najnovšími lingvistickými smermi (pragmalingistikou,
sociolingvistikou, psycholingvistikou, kognitívnou lingvistikou, etnolingvistikou...) vrátane metód
lingvistického bádania korešpondujúcich s jednotlivými lingvistickými smermi. Vzhľadom na
etnické špecifikum regiónu a zameranie štúdia osobitná pozornosť sa bude venovať genealogickej,
areálovej a typologickej klasifikácii jazykov s dôrazom na kontrastívne javy v jazykovom systéme
slovenčiny a maďarčiny. Súčasťou takto zameraného štúdia bude formulovanie všeobecných
zákonitosti jazyka a jeho vývoja vrátane hľadania javov spoločných všetkým jazykom (tzv.
lingvistické univerzálie).



Strana: 81

Vďaka takto zacielenému štúdiu všeobecnolongvistických otázok študent nadobudne vedomosti a
zručnosti zo svojho odboru, ktoré mu umožnia hľadať interdisciplinárne väzby a súvislosti s inými
spoločenskovednými disciplínami.
Zručnosti:
Študent bude schopný prepájať poznatky zo všeobecnej jazykovedy s jednotlivými javmi
jazykového systému slovenčiny, čo bude predpokladom úspešného štúdia filologických disciplín
vo vyšších ročníkoch štúdia. K nadobudnutým zručnostiam bude patriť aj schopnosť rozpoznávať,
interpretovať a vysvetľovať základné typologické odlišnosti najmä medzi slovenčinou a
maďarčinou, ale aj inými jazykmi.
Nadobudnuté poznatky bude študent schopný odborne prezentovať na seminároch, resp. aj pred
odbornou komunitou.
Kompetencie:
Študent bude schopný aplikovať získané teoretické poznatky a praktické skúsenosti zo všeobecnej
jazykovedy v školskej praxi, čo bude platiť najmä pre poznatky získané z typologického
porovnávacieho štúdia slovenčiny a maďarčiny. Na tomto základe bude schopný efektívne
vyučovať najmä morfosyntaktické javy slovenčiny a maďarčiny; tento postup prispeje k vytvoreniu
tvorivej atmosféry pri osvojovaní si niektorých prvkov gramatického systému slovenského jazyka.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet jazykovedy. Základné otázky všeobecnej jazykovedy. Miesto jazykovedy v systéme
vied.
2. Funkcie jazyka. Teórie jazykových funkcií (K. Bühler, R. Jakobson, F. Miko, J. Horecký...).
Fungovanie jazyka v komunikácii.
3. Človek – jazyk – spoločnosť. Vznik jazyka (teórie o vzniku jazyka); jazyk v jednotlivých
spoločensko-ekonomických formáciách; jazyková konvergencia a divergencia.
4. Metódy jazykovedného výskumu. Historicko-porovnávacia metóda/jazykoveda. Štrukturálna
jazykoveda.
5. Dejiny jazykovedného výskumu. Pražská škola a funkčná jazykoveda. Tézy Pražského
lingvistického krúžku.
6. Systémová lingvistika, jazykové jednotky a ich vzájomné vzťahy.
7. Jazykové kategórie. Systém jazykových kategórií – v konfrontácii slovenčiny a maďarčiny.
8. Dynamika jazyka, vysvetľovanie zmien, variabilnosť jazyka.
9.Klasifikácia jazykov s osobitným zreteľom na miesto slovenčiny a maďarčiny: genetická, areálna,
typologická (morfologická a syntaktická).
10. Generatívna gramatika. Univerzálna gramatika ako systém (univerzálnych) princípov.
11. Moderné lingvistické smery: psycholingvistika, sociolingvistika, ekolingvistika,
pragmalingvistika, kognitívna lingvistika.
12. Problematika (strojového) prekladu.
13. Učenie sa cudzích jazykov, resp. osvojovanie si cudzích jazykov (lingvodidaktické otázky).

Odporúčaná literatúra:
BARTMIŃSKI, J.: Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky.
Praha : Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2883-7
DOLNÍK, J. Teória spisovného jazyka : so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda,
2010. ISBN 978-80-224-1119-6
DOLNÍK, J. Všeobecná jazykoveda.Opis a vysvetlenie jazyka. Bratislava: VEDA, 2009.ISBN
978-80-224-1078
HORECKÝ, J. Vývin a teória jazyka Bratislava: SPN, 1983
HORECKÝ, J. Základy jazykovedy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978.
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KAČALA, J: Jazykové kategórie v slovenčine. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. ISBN
978-80-223-3486-0.
KRUPA, V. Jednota a variabilita jazyka. Bratislava : VEDA, 1980. ISBN 0012974
MISTRÍK, J.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava : Obzor, 1993. 517 s.
VAŇKO, J.: Kategoriálny rámec pre analýzu chýb strojového prekladu. In: Mýliť sa je ľudské
(ale aj strojové) : Analýza chýb strojového prekladu do slovenčiny. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, 2017. – ISBN 978-80-558-1255-7, s. 73-88
VAŇKO, J.: Komunikácia a jazyk. Nitra, Katedra slovenského jazyka Univerzity Konštantína
Filozofa 1999. 202 s. ISBN 80-8050-253-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/ULF/22

Názov predmetu: Úvod do lingvistiky a zvuková rovina slovenského
jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 26 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách sa preukáže aj kladením otázok na začiatku hodiny ako opakovanie
predchádzajúcej témy. Domáce štúdium odbornej literatúry (2 kr.)
Priebežné hodnotenie na základe alternatív (1 kr.):
A) príprava a analýza zvukovej nahrávky zo súkromnej sféry poslucháča z aspektu normatívnej
výslovnosti a dodržiavania fonologických pravidiel slovenského jazyka vzhľadom na prípadný
vplyv maďarčiny.
B) Aktívne riešenie priebežných úloh a vedomostných kvízov
Priebežné hodnotenie na základe alternatív (1 kr.):
A) priebežný test
B)Vypracovanie semestrálnej práce na tému vybranú z tematických okruhov úvodu do lingvistiky
Hodnotiace kritériá:
- Adekvátny spôsob spracovania semestrálnej práce
- Výstavba, nadväznosť a logika textu
- Porozumenie odbornej problematike, schopnosť reflexie a interpretácie faktov
- Formálna úprava, korektné citovanie, parafrázovanie a uvádzanie zdrojov
Záverečný vedomostný test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu so samostatnou domácou
prípravou (1 kr)
Hodnotiace kritériá:
- jazykovedné disciplíny, vývin písma, jazyk ako systém, jazykové roviny
- vedomosti a súvislosti z oblasti fonetiky a fonológie
Sumárne hodnotenie v zmysle Študijného poriadku UJS A (100%-90%), B (89%-80%), C
(79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý
nedosiahne 50%.
Časová záťaž študenta:
cca. 130 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, C): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce: 26 hodín,
doplňujúce čítanie pôvodnej a odbornej literatúry 26 hodín,
samoštúdium a pravidelná príprava: 24 hodín
príprava na test: 15 hod.
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Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Študent si osvojí sústavu základných lingvistických termínov a pojmov, s ktorými bude pracovať
počas štúdia i v pedagogickej praxi,
• oboznámi sa so začlenením jazykovedy do systému vied, s metódami jazykovedného výskumu
v historickom priereze,
• s najzávažnejšími teóriami jazykových funkcií,
• študent si osvojí dichotómiu jazyka a reči podľa Ferdinanda de Saussura,
• získa základné poznatky zo semiotiky ako náuky o znakoch s osobitným zreteľom na povahu
jazykového znaku (sémantický trojuholník),
• vzhľadom na povahu štúdia slovenského jazyka študent si osvojí problematiku systému a štruktúry
jazyka, členenie jazykového systému a jeho prepojenie so základnými jazykovednými disciplínami;
• oboznámi sa s problematikou jednotlivých jazykovedných disciplín vrátane základných pojmov
a termínov s dôrazom na tie lingvistické disciplíny, ktoré budú predmetom jeho štúdia na
pedagogickej fakulte (fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, štylistika; vývin a
dejiny spisovného jazyka, dialektológia),
• vzhľadom na skutočnosť, že štúdium slovenského jazyka sa realizuje v regióne s prevahou
maďarského etnika, osobitná pozornosť sa bude venovať problematike klasifikácie jazykov
(genealogická, typologická a areálová), vďaka čomu študent už v tejto fáze štúdia nadobudne
základné poznatky o zhodách, ale najmä o typologických rozdieloch medzi slovenčinou a
maďarčinou;
• študent disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho
zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a
vzťahoch k iným jazykom,
• študent si osvojí problematiku čiastkových disciplín v rámci zvukovej roviny jazyka,
• získa všeobecné vedomosti o výstavbe hláskoslovného systému slovenčiny, a to aj v porovnaní
s maďarčinou,
• nadobudne vedomosti o zásadách normatívnej výslovnosti slovenského jazyka, a to v konfrontácii
s maďarským jazykom, ale aj s ostatnými slovanskými jazykmi,
• bude schopný vysvetliť súvislosti a vzťahy medzi pravopisom a výslovnosťou,
• oboznámi sa s artikulačnými orgánmi a artikuláciou, spozná spôsoby tvorenia hlások rečovými
ústrojmi; osvojí si vymedzenie pojmu fonémy v konfrontácii s pojmom hláska, získa poznatky o
inventári slovenských foném a o jeho delení,
Zručnosti:
• Študent bude schopný pracovať so základnými jazykovednými termínmi a poznatkami tak vo
vyučovacom procese, ako aj pri tvorbe semestrálnych a záverečných prác.
• Študent bude vedieť správne vysvetliť teóriu jazykového znaku, vymedzenie znaku, typológiu
jednotlivých znakov (ikony, indexy, symboly) a štruktúru znaku (sémantický trojuholník,
arbitrárnosť, motivovanosť);
• dokáže správne hodnotiť a explikovať vzťahy jazyka a reči, jazyka a myslenia,
• dokáže sa orientovať vo vnútornej organizácií jazykového systému a poznať činitele jeho
štruktúrovanosti,
• bude vedieť správne charakterizovať zvukovú, morfologickú, syntaktickú, lexikálnu, štylistickú
rovinu jazyka a špecifikovať vzťahy medzi jednotlivými jazykovými rovinami,
• bude schopný využiť získané teoretické poznatky z ortografie a ortoepie pri písaní a čítaní
vlastných textov aj pri oprave pravopisu a výslovnosti v edukačnom procese,
• bude sa vedieť orientovať v hláskoslovnej sústave spisovnej slovenčiny,
• bude schopný správne prečítať akýkoľvek slovenský text vecnej alebo umeleckej literatúry v
súlade so zásadami spisovnej výslovnosti,
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• zvládne spisovnú slovenskú výslovnosť, bude schopný vysvetliť jej základné zásady,
• bude vedieť správne využívať teoretické poznatky z ortoepie na osobný rozvoj ortoepických
zručností a na učenie výslovnosti žiakov,
• bude vedieť charakterizovať správnu výslovnosť vokálov a konsonantov, zistiť a opraviť chyby
vo výslovnosti,
• dokáže charakterizovať dištinktívne príznaky slovenských foném a základy fonetickej
transkripcie,
• bude vedieť charakterizovať pravidlá výslovnosti predložiek a poznať zásady vokalizácie
predložiek.
• bude vedieť určiť znelostnú asimiláciu, resp. spodobovanie a identifikovať miesta, na ktorých
dochádza k znelostnej asimilácii.
Kompetencie:
• Študent bude schopný aplikovať základy systémovo-štruktúrneho uvažovania o jazyku a teóriu
jazykovedy ako predpoklad na štúdium konkrétnych lingvistických disciplín.
• Študent bude schopný stotožniť sa s potrebou profesijného rozvoja a stanoviť si ciele svojho
profesijného rozvoja.
• Študent bude schopný správne vysvetliť súvislosti medzi fonológiou, pravopisom a výslovnosťou,
aplikovať hláskoslovný inventár súčasnej spisovnej slovenčiny v písomnom aj v ústnom prejave,
usmerňovať a korigovať písomné aj ústne prejavy žiakov.
• Študent bude schopný prehlbovať svoje vedomosti v oblasti jazykovedy, rozširovať svoj rozhľad
v teórii jazyka, v lingvistických disciplínach, jazykovom systéme a jazykových rovinách.
• Študent bude schopný samostatne plánovať rôzne spôsoby skúmania jazykových jednotiek.
• Študent bude schopný aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky zo základov lingvistiky na
konkrétny jazykový materiál.
• Študent bude schopný realizovať pravopisné princípy na základe teoretických poznatkov v praxi,
t. j. pri tvorbe, písaní a opravách písomných prejavov.
• Študent bude schopný aplikovať pravidlá spisovnej výslovnosti v ústnych prejavoch, viesť žiakov
k správnej výslovnosti v pedagogickej práci.
• Študent bude schopný vysvetliť jazykovedné súvislosti ortografickej a ortoepickej normy, bude
vedieť zaujať stanovisko k aplikácii týchto noriem v rôznych médiách a v školskej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Jazykoveda, pojem, predmet výskumu. Miesto jazykovedy v sústave vied. Členenie jazykového
systému a základné jazykovedné disciplíny. Vzťah jazyka a reči. Vznik a vývin jazyka. Teórie o
vzniku jazyka.
2. Chápanie jazyka a reči podľa F. de Saussura. Základné podoby jazyka a funkcie jazyka. Jazyk
ako znak. Znakový systém a princípy jeho fungovania. Teória jazykového znaku, delenie znakov,
sémantický trojuholník. Jazyk a ľudská komunikácia, komunikačný proces; model (jazykovej)
komunikácie.
3. Systém a štruktúra jazyka. Paradigmatické a syntagmatické vzťahy. Predmet výskumu
jednotlivých rovín jazykového systému; základné pojmy.
4. Zvuková rovina jazyka, jej miesto medzi jazykovými rovinami, podstata disciplíny. Prečo
študovať fonetiku a fonológiu na pedagogickej fakulte? Vzťah fonetiky a fonológie, predmet
výskumu a ich základné jednotky. Prehľad fonetického bádania. Delenie a čiastkové disciplíny
fonetiky.
5. Tvorenie a vnímanie reči. Fyziologická stránka produkcie reči. Artikulačné orgány, miesta a
spôsoby tvorenia hlások, fonácia. Percepcia zvukového signálu.
6. Rozdelenie hlások z artikulačného hľadiska. Segmentálna fonetika. Identifikácia rečového prúdu.
Rozdiel medzi spoluhláskami a samohláskami. Fonetická transkripcia.
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7. Vokalický podsystém slovenčiny v porovnaní s maďarčinou. Všeobecná charakteristika
samohlások. Klasifikácia samohlások. Súčinnosť dutín orgánov pri artikulácii jednotlivých
samohlások.
8. Dvojhlásky. Diftongy ako vokalický mikrosystém. Vlastnosti a klasifikácia dvojhlások.
Kĺzavosť. Spoločné a odlišné vlastnosti dvojhlások a monoftongov. Samohláskové skupiny a
nepravé dvojhlásky. Pozície výskytu dvojhlások.
9. Konsonantizmus slovenčiny v porovnaní s maďarčinou. Artikulácia spoluhlások: typy
prekážkovosti. Klasifikácia spoluhlások. Kontrastivity v systéme spoluhlások v slovenčine a
maďarčine. Dĺžka a zdvojenie spoluhlások.
10. Ortofónia a ortoepia. Ortofónické chyby. Normatívna výslovnosť slovenčiny, jej predpoklady.
Ortoepické chyby pri výslovnosti samohlások, dvojhlások a spoluhlások. Spôsoby zisťovania a
určenia i osvojovania správnej výslovnosti u žiakov ZŠ.
11. Suprasegmentálne javy. Zoskupovania hlások: slabika, slovo, takt, kolón, veta. Slabičné
konštrukcie. Funkcie a triedenie suprasegmentálnych javov, typy modulácie reči.
12. Fonológia, dištinktívne príznaky, alofóny. Konbinatórne a fakultatívne varianty. Vzťah hláska
– fonéma – graféma. Pravopisné princípy. Fonologická typológia.. Fonologické protiklady a ich
neutralizácia. Asimilácia: spodobovanie znelosti, predložiek, sykavosti. Rytmické krátenie ako
neutralizácia vokalickej kvantity.
13. Alternácie v slovenčine a v maďarčine. Typy striedania hlások: vokalické / konsonantické,
korelované / nekorelované, kvantitatívne / kvalitatívne.

Odporúčaná literatúra:
ALABÁNOVÁ, M. Slovenský jazyk a literatúra v menšinových školách. Nitra: UKF, 2008.
ISBN 978-80- 969945-7-1
HORECKÝ, J.: Základy jazykovedy. Bratislava: SPN, 1978. 175 s.
KRÁĽ, Á. – SABOL, J. Fonetika a fonológia, Bratislava: SPN, 1989. ISBN 80 08 00036 8
MISTRÍK, J.: Jazyk a reč. Bratislava : Mladé letá, 1984. ISBN 0012983
MISTRÍK, J.: Lingvistický slovník. Bratislava, 2002. ISBN 80 08 02704 5
MISTRÍK, J.: Moderná slovenčina. Bratislava : SPN, 1996. ISBN 80-08-01042-8
NAVRÁTL, L. Fonetika a fonológia IN: Slovenský jazyk pre štúdium učiteľstva 1. stupňa zš s
vyuč.jaz. maď. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995. s.7-49. ISBN 80-8050-021-5
PAULINY, E. Slovenská fonológia. Bratislava: SPN, 1979. 212 s.
PILECKY M. Základy porovnávacej fonológie. Pilíšska Čaba: PPKE BTK, 2007. ISBN
978-963-9206-40-3
SABOL, J. – ONDRUŠ, Š.: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava : SPN, 1987. 343 s.
SIČÁKOVÁ, Ľ. Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov, 2002. ISBN 9788089038152
TÓTH, S. J.: Jazykovedné pojmoslovie slovensko-maďarské. Komárno: UJS, 2015. ISBN
978-80-8122-153-8
https://slovnik.juls.savba.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/STYL/22

Názov predmetu: Štylistika slovenského jazyka

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 1 / 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách sa preukáže aj kladením otázok na začiatku hodiny ako opakovanie
prechádzajúcej témy, štúdium odbornej literatúry (2 kr.)
1 kredit je možné získať z dvoch alternatív:
A) porovnanie dvoch kníh z odbornej literatúry, tematicky v súlade s osnovou predmetu (na každú
hodinu elaborát na 1 stranu A4)
B) analýza vybraného publicistického alebo náučného textu zo štylistického hľadiska (na každú
hodinu elaborát na 1 stranu A4)
Záverečný test alebo kolokviálna skúška so samostatnou domácou prípravou: 1 kr.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
Časová záťaž študenta: cca.120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 26 hodín,
samoštúdium: 25 hodín

Výsledky vzdelávania:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách sa preukáže aj kladením otázok na začiatku hodiny ako opakovanie
prechádzajúcej témy, štúdium odbornej literatúry (2 kr.)
1 kredit je možné získať z dvoch alternatív:
A) porovnanie dvoch kníh z odbornej literatúry, tematicky v súlade s osnovou predmetu (na každú
hodinu elaborát na 1 stranu A4)
B) analýza vybraného publicistického alebo náučného textu zo štylistického hľadiska (na každú
hodinu elaborát na 1 stranu A4)
Záverečný test alebo kolokviálna skúška so samostatnou domácou prípravou: 1 kr.
Sumárne hodnotenie predmetu známkou sa realizuje podľa klasifikačnej stupnice A (100%-90%),
B (89%-80%), C (79%-70%), D (69%-60%), E (59%-50%), pod 50%: Fx. Kredity sa neudelia
študentovi, ktorý nedosiahne 50% v súlade so Študijným poriadkom UJS.
Časová záťaž študenta:
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Časová záťaž študenta: cca.120 hodín, z toho:
kombinované štúdium (P, S, konzultácia): 39 hodín,
príprava a vypracovanie seminárnej práce. 26 hodín,
samoštúdium: 25 hodín
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
• Doterajšie poznatky zo štúdia jednotlivých rovín jazykového systému sa pri štúdiu štylistiky
slovenského jazyka rozšíria a prehĺbia o pragmalingvistický rozmer. Študent nadobudne vedomosti
o produkcii funkčne zacielených jazykových prejavov, ako aj o postupoch ich analýzy a
interpretácie.
• Študent sa oboznámi s jednotlivými štylistickými prostriedkami, slohovými postupmi, funkčnými
štýlmi a žánrovými modelovými štruktúrami.
• Študent nadobudne poznatky o tematicko-obsahových, kompozičných a ilokučných
(komunikačných) vlastnostiach textu a pomocou terminologickej sústavy dokáže texty rozličnej
štylistickej proveniencie analyzovať a interpretovať.
Zručnosti
* Študent sa bude vedieť orientovať v systéme štýlotvorných činiteľov a správne ich rozlišovať.
* Študent bude vedieť správne určiť konštrukčné komponenty textu.
* Študent bude schopný správne určiť dynamické tendencie vo funkčných štýloch slovenského
jazyka.
* Študent bude schopný jazykovo korektne a štylisticky primerane vytvárať štylisticky
diferencované jazykové prejavy/texty a na tomto základe analyzovať a korigovať texty vytvorené
žiakmi.
Kompetencie:
* Študent bude schopný aplikovať súbor nadobudnutých teoretických poznatkov zo štylistiky
slovenčiny v jazykovej praxi.
* Študent bude schopný samostatne vytvárať, analyzovať a interpretovať texty vytvorené žiakmi s
cieľom rozvíjať a prehlbovať ich jazykovo-štylistické zručnosti.
* Študent bude schopný vo svojej učiteľskej práci vysvetliť a funkčne využiť osvojené poznatky
v rozsahu obsahovej osnovy predmetu a vytvárať priaznivú atmosféru na osvojenie si týchto
poznatkov žiakmi vrátane tvorby, písania a oprav písomných prejavov.
* Dokáže kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje,
kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať.

Stručná osnova predmetu:
1. Predmet jazykovednej štylistiky. Je štylistika osobitná jazyková rovina? Vymedzenie pojmu
jazykový štýl. Metódy štylistického výskumu a štylistických rozborov.
2. Náčrt dejín štylistiky. Súčasný stav. Vymedzenie základných pojmov: prehovor, prejav, výpoveď,
text, kontext; štyléma.
3. Štýlotvorné činitele: subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele.
4. Klasifikácia štýlov. Základné funkčné štýly a ich žánrové modelové štruktúry. Základné
vlastnosti hovorového a náučného štýlu – žánre a útvary.
5. Základné črty administratívneho a publicistického štýlu – žánre a útvary.
6. Základné vlastnosti rečníckeho a umeleckého štýlu – ich žánre a útvary.
7. Výrazové prostriedky (štylémy) textu a štýlu. Fonetické štylistické prostriedky / štylémy
Morfologické štylistické prostriedky / štylémy.
8. Lexikálne štylistické prostriedky / štylémy. Štylistická klasifikácia slovnej zásoby.
9. Syntaktické štylistické prostriedky / štylémy.
10. Kompozícia textu: makrokompozícia a mikrokompozícia textu. Slohové postupy - obsahové
modelové štruktúr - expanzia témy.
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11. Odstupňovanie textu: autorská reč, priama reč, nevlastná priama reč, nepriama reč.
12. Analýza a tvorba komunikátov so zameraním na akademickú komunikačnú sféru.
13. Osobitosti štýlu internetových komunikátov.

Odporúčaná literatúra:
BOHUNICKÁ, A. – ORGOŇOVÁ, O.: Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2018 ISBN 978-80-223-4566-8
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin : Osveta, 2005. ISBN 80-08-00781-8
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. ISBN 80 8063 142 5
FINDRA, J. Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-404-9.
FINDRA, J.: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania Martin : Osveta, 2013. ISBN
978-80-8063-385-1.
HORVÁTH, M.: Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského,
2016. ISBN 978-80-223-3997-1
HLAVATÁ, Renáta a kol. 2019. Jazyk ako text (vysokoškolský učebný materiál z praktickej
štylistiky) Nitra: FF UKF
MISTRÍK, J.: Štylistika. SPN: Bratislava, 1985.
PAVLOVIČ, J. Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava: PF TU, 2011.
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov : Slovacontact, 1996. ISBN 80 901417 9 X
TÓTH, S. J.: Veta - text - štýl. Komárno: PF UJS, 2015. ISBN 978-80-8122-152-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:
KSL/SJdb/ŠS/22

Názov predmetu: Štátna skúška

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

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečnú skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže absolvovať študent,
ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti stanovené v
študijnom programe.
Na ústnej štátnej skúške študent preukazuje vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane
interdisciplinárnych väzieb a reflexie rozvoja príslušných vedných odborov. V rámci štátnej
záverečnej skúšky sa hodnotí aj preukázanie vedomostí z metodológie a pojmového aparátu
jazykovedných disciplín na základe ponúkaných povinných predmetov a podobne aj znalosti
literárno-dejinných a literárno-teoretických súvislostí so zreteľom na ich využitie v pedagogickej
praxi.
Záverečná skúška sa realizuje formou kolokvia a študent bude hodnotený klasifikačným stupňom A
až FX. Známka sa bude započítavať do celkového hodnotenia štátnej skúšky. Hodnotenie na základe
ústneho skúšania sa bude realizovať podľa klasifikačnej stupnice: A – 100 - 91%, B – 90 - 81%, C
– 80 - 71%, D – 70 - 61%, E – 60 - 50%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nedosiahne 50%.
Rozhodnutie o výsledku vyhlási predseda komisie verejne spolu s výsledkom obhajoby záverečnej
práce.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- študent získal vedomosti z oblastí prezentovaných v rámci povinných a profilových predmetov
študijného programu,
- študent vie zadefinovať a vlastnými slovami interpretovať základné pojmy, vysvetliť a popísať
základné procesy, popísať a aplikovať základné vedecké metódy výskumu z oblastí uvedených v
stručnej osnove predmetu,
- študent dokáže analyzovať a hodnotiť doterajší stav poznatkov vo svojom odbore.
Schopnosti:
- študent dokáže prezentovať svoje odborné vedomosti,
- študent dokáže odovzdávať poznatky,
- študent vie syntetizovať a aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky,
- študent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, čo mu umožňuje pokračovať v ďalšom
štúdiu.
Kompetentnosti:
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- študent vie prejaviť svoju jazykovú a odbornú kultúru pri ústnej skúške,
- študent vie použiť získané vedomosti v širších kontextoch,
- študent dokáže implementovať a syntetizovať nadobudnuté poznatky v praxi,
- študent dokáže tvorivo použiť vedomosti pri riešení zadaných úloh, analyzovať problém a
syntetizovať nové riešenie,
- študent je schopný odpovedať na otázky komisie na požadovanej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
Teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry od začiatkov po medzivojnové obdobie. Detská
literatúra. Interpretácia literárneho textu. Metodika vyučovania literatúry.
Fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, syntax a štylistika slovenského jazyka.
Metodika vyučovania slovenského jazyka.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra uvedená v informačných listoch študijného programu

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.


