INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV

Študijný odbor:

2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Študijný program:

slovenský jazyk a literatúra

Stupeň štúdia:

3./PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐101

Názov: METODOLÓGIA A METODIKA V JAZYKOVEDE I (P)

Študijný odbor: 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Findra, Ján prof. PhDr. et Dr.h.c., DrSc.

Zabezpečuje:
Patráš, Vladimír prof. PaedDr., CSc.
Findra, Ján
prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
prednáška, špecializovaný seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 26‐13‐0‐0

Počet kreditov:
6

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie:
hodnotenie úrovne odborných diskusií, analytické sondy do textov, prípadové štúdie
Záverečné hodnotenie:
skúška, komplexné zhodnotenie výkonu
Cieľ predmetu:
Získanie ucelenej predstavy o metodologickej báze lingvistiky, metodických otázkach vedeckého výskumu ako
základu ďalšieho poznávania a o kritériách, ktoré ovplyvňujú vedecké postupy, prístupy a ich výsledky
v jazykovedných výskumoch.
Stručná osnova predmetu:
Podstata, charakter, vymedzenie a poslanie vedy v spoločnosti. Vzťah vedy a výskumu. Teória a empíria vo vede
a výskume. Predmet výskumu. Voľba objektov vedeckého výskumu. Stratégia vedeckého bádania. Kreativita vo
vedeckom výskume a spôsoby jej rozvíjania. Bádateľské postupy v lingvistike – pozorovanie, úvaha, experiment,
substitúcia, abstrakcia, modelovanie. Zdroje a spracovanie empirických podkladov. Plánovanie jazykovednej
publikácie.

Literatúra:
BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : Iris, 2004.
CMOREJ, P.: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Bratislava : Iris, 2001.
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava : Iris, 1994.
KAHN, N. B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001.
KATRIAK, M.: Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava : Veda, 1975.
rd
NACHMIAS, D. – NACHMIAS, CH.: Research Methods in the Social Sciences. 3 Ed. New York : St. Martin, 1987.
PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
ROUSSEAU, P.: Vynalézat je dobrodružství. Praha : Orbis, 1972.
ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐102

Názov: METODOLÓGIA A METODIKA V LITERÁRNEJ VEDE I (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Hurtajová, Zuzana prof. PhDr., CSc.

Zabezpečuje:
Golema, Martin

doc. PaedDr., PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby: prednáška, seminár
rok
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 26‐13‐0‐0

Počet kreditov:
6

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie:
hodnotenie samostatných prác, úrovne odborných diskusií na vopred určenú tému a i.
Záverečné hodnotenie:
skúška + záverečná práca – riešenie konkrétneho metodologického problému v modelovej štúdii (vrátane
rozpravy k záverečnej práci), komplexné zhodnotenie výkonu doktoranda za dané obdobie
Cieľ predmetu:
Oboznámenie so základnými metodologickými postupmi tradičnej (klasickej) literárnej vedy a súčasnými
metodologickými postupmi svetovej a slovenskej
literárnej vedy s dôrazom na intertextualitu a jej
postmoderné varianty v aplikácii na staršie literárne umenie.
Stručná osnova predmetu:
Literárna veda – jej vymedzenie, ciele a poslanie v spoločnosti. Metodológia literárnej vedy. – Staršie (klasické,
tradičné) literánovedné výskumné postupy (koncepcie) a ich uplatnenie v staršom literárnom umení
(pozitivizmus, deskriptivizmus, folklorizmus, štrukturalizmus). – Nástup nových (postmodernistických) metód,
ich variabilita, kreativita, intertextualita a pod. Interferencia (synkréza) vedeckého a esejistického štýlu
v postmodernej literárnej vede. Vytváranie nových literárnovedných odvetví (napr. literárna archeológia),
logická odôvodnenosť a najmä charizmatickosť autorskej akríbie ako nevyhnutný predpoklad úspešnosti
(presvedčivosti) postmoderného literárnovedného textu. Prezentácia nových výskumných postupov v staršom
literárnom umení s dôrazom na rekonštrukciu, abdukciu, palimpsest, falzifikáciu, analógiu a pod.
Literatúra:
BAKOŠ, M.: Literárna história a historická poetika. 1973.
CULLER, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno : Host, 2002.
ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha : ISE, 1993.
Intertextualita v postmodernom umení. Nitra : UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 1999.
JUVAN, M.: Ako písať literárnu históriu dnes? (O osude „veľkého“ žánru) In: Slovenská literatúra, 2003, č. 4.
LACHMANOVÁ, R.: Paměť a literatura. In: Česká literatura, 1994, č. 1, s. 3‐22.
LOTMAN, J.: Text a kultúra. Bratislava : Archa, 1994.
rd
NACHMIAS, D. – NACHMIAS, CH.: Research Methods in the Social Sciences. 3 Ed. NewYork : St. Martin,
1987.
RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha : ISE, 1993.
ZIMA, P. V.: Literární estetika. Olomouc : Votobia, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐103

Názov: TECHNIKY VEDECKÉHO VÝSKUMU (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Klincková, Janka

doc. PhDr., PhD.

Zabezpečuje:
Klincková, Janka
Krnová, Kristína

doc. PhDr., PhD.
prof. PhDr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0‐2‐0‐0
Za obdobie štúdia: 0‐26‐0‐0

Počet kreditov:
3

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
3 prípadové štúdie s využitím zvolených techník vedeckého výskumu
Záverečné hodnotenie:
komplexné zhodnotenie výkonu
Cieľ predmetu:
Získať všeobecné informácie o technikách lingvistického a literárnovedného výskumu, nadobudnúť schopnosť
využiť ich pri realizovaní vybraných výskumných projektov, napr. ako prípadové štúdie so zameraním na
využitie korpusových zdrojov, na komplexný opis gramatického systému, na komunikačný a komunikačno‐
pragmatický výskum, na vetnočlenský prístup a valenčný prístup v syntaktickom výskume a pod.
Stručná osnova predmetu:
Informácia ako štruktúrovaná hmotná veličina vhodná na pozorovanie. Vedecký výskum ako identifikovanie,
zber a spracúvanie hmotných údajov. Dokument v lingvistike – pojem, podstata. Meranie, miery a škály
v humanitných vedných disciplínach. Zovšeobecňovanie a abstrahovanie – miera prípustnosti a vedeckého
akceptovania. Hypotéza a jej riešenie prostredníctvom vhodných metód a techník. Technika vedeckého
výskumu – pojem, podstata, vzťah k metóde. Pracovné etapy výskumnej akcie a voľba príslušných
metód/techník. Metódy a techniky zberu a zhromažďovania informácií. Metódy a techniky spracovania,
vyhodnocovania a interpretácie informácií.
Literatúra:
ČECHOVÁ, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha : ISV, 2003.
In: Človek a jeho jazyk.1. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava : Veda, 2000.
DOLNÍK, J.: Jazyk a hodnotenie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999.
http://korpus.juls.savba.sk
KAHN, Norma B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001.
PERGLER, Přemysl: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha : Svoboda, 1969.
Tradície a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003.
In: Sociolinguistica Slovaca 1. – 5. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava : Veda, 1995 – 2000.
VAŇKOVÁ, J.: Soubor úkolů k syntaktické analýze textů I. Plzeň : Západočeská uni, 2004.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 10. 2012

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐104

Názov: DEJINY SLOVENSKEJ LITERATÚRY V KONTEXTE DEJÍN SVETOVEJ
LITERATÚRY I (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Harpáň, Michal

prof. PhDr.

Zabezpečuje:
Krnová, Kristína
Kováčik, Ľubomír
Tatár, Jozef

prof. PhDr., CSc.
doc. PaedDr., PhD.
doc. PaedDr., PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
prednáška, špecializovaný seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2‐0‐0‐0
Za obdobie štúdia: 26‐0‐0‐0

Počet kreditov:
4

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
hodnotenie úrovne odborných diskusií, analyticko‐interpretačné sondy do literárnych textov
Záverečné hodnotenie:
vedomostný test, záverečná práca spojená s odbornou diskusiou
Cieľ predmetu:
Oboznámenie s dejinami literárneho umenia od antiky do konca romantizmu v európskych a slovenských
podmienkach s exkurzami do mimoeurópskych kultúr a literatúr.
Stručná osnova predmetu:
Literárne dejiny – vymedzenie pojmu, história, periodizácia. Myšlienkový a umelecký charakter slovenskej
stredovekej, renesančnej (humanistickej), barokovej, klasicistickej, preromantickej a romantickej literatúry
v nadväznosti na európsku a svetovú literatúru. Kontinuita starovekého, najmä antického kultúrneho dedičstva
a neskorších literárnych období. Vývin literárnych druhov, žánrov, poetiky, prozódie. K problematike
periodizácie starších literárnych dejín z pohľadu postmoderných výskumov. K otázkam sentimentalizmu
biedermeieru a mesianizmu v slovenskej literatúre 19. storočia. Dve súčasti národnej literatúry – klasická
(elitná, „vyššia“) a populárna (tzv. „ľudové čítanie“).
Literatúra:
MINÁRIK, J.: Stredoveká literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : SPN, 1977, 1980.
MINÁRIK, J.: Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : SPN, 1985.
MINÁRIK, J.: Baroková literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : SPN, 1984.
MAZÁK,P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 2. Bratislava: SPN, 1988.
VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 ‐
1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.
VERNANT, J. P. a kol.: Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005.
LE GOFF, J a kol.: Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999.
GARIN, E.: Renesanční člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2003.
VILLARI, R. a kol.: Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 10. 2012

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐105

Názov: SYNCHRÓNNA A DIACHRÓNNA LINGVISTIKA I (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Findra, Ján

Zabezpečuje:
prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc. Findra, Ján
Patráš, Vladimír
Odaloš, Pavol
Krško, Jaromír

prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc.
prof. PaedDr., CSc.
prof. PaedDr., CSc.
doc., PhD., mimor. prof.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
prednáška, špecializovaný seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2‐0‐0‐0
Za obdobie štúdia: 26‐0‐0‐0

Počet kreditov:
4

Podmieňujúce predmety:
metodológia a metodika v jazykovede I
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
test, komplexné zhodnotenie výkonu
Cieľ predmetu:
Formulácia ucelených poznatkov o systémovo‐štruktúrnych, frekvenčných a funkčných možnostiach verbálnych
štylém s dôrazom na ich uplatnenie v diferencovaných žánroch náučných textov; charakteristika vzťahu štyléma
– verbálny text na osi lexikálne, morfologické, syntaktické štylémy – emický a etický text ako priestoru
vymedzujúcom trasu na tvorbu zmysluplných aktuálnych náučných textov; princíp konštruovania modelov
jazyka/reči a vzťah modelovania k jazykovému inventáru náučného textu; systematický prehľad jazykových
zmien v indoeurópčine a praslovančine; analýza vplyvov slovanských jazykov na podobu slovenčiny.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika verbálnych štylém v priestore makro‐ a mikroparadigiem. Lexikálne štylémy a náučný text,
štylistická disimilácia. Slovesné a menné vyjadrovanie v náučných žánroch. Syntaktický pôdorys náučných
textov: veta podľa členitosti, zložitosti, modálnosti; vzťah explicitná – implicitná predikácia. Jazyková/rečová
komunikácia a štruktúra komunikačných udalostí v náučnej komunikačnej sfére. Vývin praslovančiny v rámci
ide‐jazykového systému, slovensko‐slovanské jazykové vzťahy a kontakty.
Literatúra:
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.
HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a... Praha : Trizonia, 1997.
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
KOŘENSKÝ, J. a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice : Jihočeská univerzita,
1999.
MISTRÍK, J.: Štylistika. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997.
KRAJČOVIČ, R.: Náčrt dejín slovenského jazyka. Bratislava : SPN, 1971.
PETR, J.: Základy slavistiky. Praha : SPN, 1984.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐201

Názov: ŠTATISTIKA A PROGNÓZOVANIE V JAZYKOVEDE A LITERATÚRE (PV)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:

Zabezpečuje:
Patráš, Vladimír

prof. PaedDr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1‐0‐0‐0
Za obdobie štúdia: 13‐0‐0‐0

Počet kreditov:
3

Podmieňujúce predmety:
metodológia a metodika v jazykovede I, metodológa a metodika v literárnej vede I, techniky vedeckého
výskumu
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
prípadová štúdia v elektronickej podobe, komplexné zhodnotenie výkonu
Cieľ predmetu:
Získanie ucelených poznatkov o štatistických metódach a argumentov na objektivizovanie, prehĺbenie
a exaktnejšie využitie skúmaných javov a procesov; spoznanie sústavy metód na stanovenie cieľov pri rozvoji
výskumných oblastí a príprava realizácie vedeckých zámerov.
Stručná osnova predmetu:
Úlohy, ciele a pozícia modernej štatistiky. Vzťah teórie a empírie vo vedeckých bádaniach. Hlavné fázy
štatistického výskumu. Opisná štatistika: triedenie empirických podkladov, stupeň vzťahov a súvislostí
v podkladových korpusoch. Výbery. Odhady. Štatistické zovšeobecňovanie. Spracúvanie údajov. Podstata,
poslanie prognostiky. Fázy prognózovania.
Literatúra:
BAKYTOVÁ, H. a kol.: Základy štatistiky. Bratislava : Alfa, 1997.
BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : Iris, 2004.
CLAUSS, G. – EBNER, H.: Zásady štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1988.
GROFIK, R. a kol.: Štatistika. Bratislava : Príroda, 1987.
CHAJDIAK, J.: Štatistika v EXCELi. Bratislava : STATIS, 2002.
KAHN, N. B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001.
KATRIAK, M.: Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava : Veda, 1975.
PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
PERGLER, J.: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha : Svoboda, 1969.
WATZLAWICK, P. – BEAVIN/OVÁ, J. H. – JACKSON, D. D.: Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové :
Konfrontace, 1999.
http://badame.vse.cz/iastat ... interaktívna učebnica štatistiky
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html ... elektronická učebnica štatistiky (v angl.)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐106

Názov: PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
vedúci katedry
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok

Zabezpečuje:
vedúci katedry v spolupráci so školiteľom
Forma výučby:
prednáška, špecializovaný seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0‐4‐0‐0
Za obdobie štúdia: 0‐56‐0‐0

Počet kreditov:
2 (v 1. a 2. roku štúdia)

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
komplexné zhodnotenie výkonu
Cieľ predmetu:
Transfer odborných vedomostí do praxe, metodická aplikácia vedomostí získaných v 2. a 3. stupni
vysokoškolského štúdia, realizácia § 54 ods. 11 platného zákona o vysokých školách.
Stručná osnova predmetu:
Účinkovanie doktoranda v pedagogickom procese.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐301

Názov: VYPRACOVANIE POSUDKU NA ZÁVEREČNÚ PRÁCU BC. (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:

Zabezpečuje:
vedúci katedry v spolupráci so školiteľom

Obdobie štúdia predmetu: 1. Forma výučby:
rok
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Počet kreditov:
2

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Doktorand prezentuje svoj posudok na obhajobe záverečnej práce ako súčasti štátnej skúšky v študijnom
programe, ktorý realizuje katedra.
Cieľ predmetu:
Prezentácia kritického hodnotenia odborného textu.
Stručná osnova predmetu:
Doktorand vypracuje posudok na záverečnú prácu bakalárskeho štúdia pod dohľadom školiteľa. Tematické
zameranie záverečnej práce korešponduje s orientáciou dizertačnej práce doktoranda.
Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐302

Názov: ODBORNÉ VEDENIE PRÁCE V RÁMCI ŠVA (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
3 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Účasť poslucháča denného Bc./Mgr. štúdia na fakultnej konferencii ŠVA so súťažnou prácou spĺňajúcou
stanovené kritéria.
Cieľ predmetu:
Schopnosť viesť študenta v odbornej tvorivej aktivite spojenej s jeho študijným programom.

Stručná osnova predmetu:
Doktorand vedie (t. j. odborne a metodicky usmerňuje) študenta bakalárskeho alebo magisterského štúdia
študijného programu, ktorý realizuje katedra, v rámci ŠVA.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐107

Názov: VEDECKÝ/ODBORNÝ TEXT V DOMÁCICH PUBLIKÁCIÁCH (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
školiteľ
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
6 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Publikačná akceptácia priebežného výstupu z dizertačného (alebo iného) výskumného projektu domácim
vedeckým/odborným periodikom.
Cieľ predmetu:
Odborná/vedecká prezentácia výsledkov štúdia.
Prehlbovanie a rozširovanie individuálnej tvorivej činnosti doktoranda.
Stručná osnova predmetu:
Odborný/vedecký text je prezentáciou priebežných vedecko‐výskumných výsledkov doktoranda. Vzniká pod
vedením školiteľa.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐303

Názov: VEDECKÝ/ODBORNÝ TEXT V ZAHRANIČNÝCH PUBLIKÁCIÁCH (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
10 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Publikačná akceptácia priebežného výstupu z dizertačného (alebo iného) výskumného projektu zahraničným
vedeckým/odborným periodikom.
Cieľ predmetu:
Potvrdenie nadnárodnej akceptovateľnosti odbornej/vedeckej úrovne publikačných aktivít doktoranda.
Konfrontácia prezentovaných poznatkov v širšom vedecko‐výskumnom kontexte.
Stručná osnova predmetu:
Text publikovaný v zahraničnom periodiku je jedným z priebežných výstupov dizertačného projektu
doktoranda. Predpokladá sa, že je výrazom autorskej originality, ktorá je schopná medzinárodnej konfrontácie
a ako taká sa môže stať podnetom ďalšieho bádania v danej oblasti výskumu.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐203

Názov: AKTÍVNE VYSTÚPENIE NA DOMÁCOM VEDECKOM PODUJATÍ (PV)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
6 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Akceptovateľná prezentácia výskumných výsledkov doktoranda na domácom vedeckom fóre.
Cieľ predmetu:
Potvrdenie akceptovateľnosti odbornej/vedeckej úrovne výskumného zamerania doktoranda.
Konfrontácia prezentovaných poznatkov v domácom vedecko‐výskumnom kontexte.
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia priebežného výstupu z vedecko‐výskumného projektu doktoranda na domácom vedeckom fóre.
Príprava prezentácie prebieha pod vedením školiteľa.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐204

Názov: AKTÍVNE VYSTÚPENIE NA ZAHRANIČNOM VEDECKOM PODUJATÍ (PV)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
10 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Akceptovateľná prezentácia výskumných výsledkov doktoranda na domácom vedeckom fóre.
Cieľ predmetu:
Potvrdenie akceptovateľnosti odbornej/vedeckej úrovne výskumného zamerania doktoranda.
Konfrontácia prezentovaných poznatkov v zahraničnom vedecko‐výskumnom kontexte.
Stručná osnova predmetu:
Prezentácia priebežného výstupu z vedecko‐výskumného projektu doktoranda na zahraničnom vedeckom fóre.
Príprava prezentácie prebieha pod vedením školiteľa.
Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐304

Názov: SPOLUÚČASŤ NA RIEŠENÍ VÝSKUMNÉHO PROJEKTU (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
8 (v 1. a 2. roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Objektivizovateľný podiel doktoranda na riešení vedeckého projektu na katedre (fakulte, univerzite, inej
organizačnej platforme).
Cieľ predmetu:
Motivácia doktoranda na tímovú vedeckú prácu.
Stručná osnova predmetu:
Akceptuje sa vedecko‐výskumná aktivita, ktorá presahuje rámec realizácie doktorandovho dizertačného
projektu.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐205

Názov: ORGANIZÁTORSKÁ ČINNOSŤ (PV)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
3 (v 1. a 2. roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Objektivizovateľný podiel organizačnej aktivity doktoranda na príprave vedeckého podujatia na katedre
(fakulte, univerzite, príp. na inej organizačnej platforme).
Cieľ predmetu:
Stimulovať organizačné schopnosti doktoranda.
Stručná osnova predmetu:
Akceptuje sa konkretizovaná účasť doktoranda na organizačnom zabezpečení vedeckého podujatia (akcia
nemusí bezprostredne súvisieť s riešením dizertačného projektu).
Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐305

Názov: ZÍSKANIE DOMÁCEHO/ZAHRANIČNÉHO OHLASU (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
1. rok
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
školiteľ
Forma výučby:

Počet kreditov:
2 (v každom roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Získanie ohlasu v zmysle platnej normy.
Cieľ predmetu:
Etablovanie sa doktoranda v domácom/zahraničnom vedecko‐výskumnom priestore.
Stručná osnova predmetu:
–

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐108

Názov: METODOLÓGIA A METODIKA V JAZYKOVEDE II (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Findra, Ján prof. PhDr. et Dr.h.c., DrSc.

Zabezpečuje:
Patráš, Vladimír prof. PaedDr., CSc.
Findra, Ján
prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc.

Obdobie štúdia predmetu: 2. Forma výučby:
rok
prednáška, špecializovaný seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 13‐13‐0‐0

Počet kreditov:
5

Podmieňujúce predmety:
metodológia a metodika v jazykovede I
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
hodnotenie kvality odborných diskusií
Záverečné hodnotenie:
komplexné zhodnotenie výkonu, samostatná práca – príprava textu na publikovanie
Cieľ predmetu:
Nadobudnutie systematicky usporiadaných metodologicko‐metodických poznatkov a skúseností v oblasti
vedeckého výskumu a získanie schopnosti uplatniť ich pri publikačno‐prezentačných aktivitách vo vedeckej
komunikácii v domácom a medzinárodnom meradle.
Stručná osnova predmetu:
Etika publikačnej práce. Argumentačná stránka vedeckých textov – tabuľky, obrazy, prílohy, dodatky a ďalšie
sekundárne zložky. Pôvodné náučné texty – hĺbková a povrchová rovina, ich štruktúra a prepojenie podľa
zamerania textu. Dizertačná práca. Projekt, odborný posudok, recenzia, správa z vedeckého podujatia.
Apretácia. Vedecká, odborná a populárno‐náučná prednáška. Ohlasy na vedecko‐výskumnú a publikačnú
činnosť.
Literatúra:
BENČO, J.: Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : Iris, 2004.
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.
GONDA, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 4. vyd. Bratislava : Elita, 2003.
KAHN, N. B.: Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001.
KATRIAK, M.: Metódy a techniky sociologického výskumu. Bratislava : Veda, 1975.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : Stimul, 1998.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004.
PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
PERGLER, P.: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha : Svoboda, 1969.
ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000.
WATTS, N.: Umění psát. Praha : Grada, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐109

Názov: METODOLÓGIA A METODIKA V LITERÁRNEJ VEDE II (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Krnová, Kristína prof. PhDr., CSc.

Zabezpečuje:
Krnová, Kristína
Golema, Martin

prof. PhDr., CSc.
doc. PaedDr., PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. Forma výučby: prednáška, seminár
rok
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 13‐13‐0‐0

Počet kreditov:
5

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
aplikačné cvičenia na vybraných textoch
Záverečné hodnotenie:
metodologická koncepcia dizertačnej práce
Cieľ predmetu:
Praktická aplikácia metodologických postupov súčasnej literárnej vedy (s dôrazom na intertextualitu a jej
postmoderné varianty) na texty súčasnej slovenskej literatúry.
Stručná osnova predmetu:
Nástup postmodernistických metód literárnovedného výskumu, ich variabilita, kreativita, intertextualita a pod.
Interferencia (synkréza) vedeckého a esejistického štýlu v postmodernej literárnej vede. Vytváranie nových
literárnovedných odvetví (napr. literárna archeológia), logická odôvodnenosť a najmä charizmatickosť autorskej
akríbie ako nevyhnutný predpoklad úspešnosti (presvedčivosti) postmoderného literárnovedného textu.
Prezentácia nových výskumných postupov (rekonštrukcia, abdukcia, palimpsest, falzifikácia, analógia)
v súčasnej slovenskej literatúre.
Literatúra:
BAKOŠ, M.: Literárna história a historická poetika. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1973.
CULLER, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno : Host, 2002.
ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha : ISE, 1993.
Intertextualita v postmodernom umení. Nitra : UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 1999.
JUVAN, M.: Ako písať literárnu históriu dnes? (O osude „veľkého“ žánru) In: Slovenská literatúra, 2003, č. 4.
ECO, U.: Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, 2004.
PECHLIVANOS, M.: Úvod do literární vědy. Praha: Herman & synové, 1999.
LOTMAN, J.: Text a kultúra. Bratislava : Archa, 1994.
rd
NACHMIAS, D. – NACHMIAS, CH.: Research Methods in the Social Sciences. 3 Ed. NewYork : St. Martin, 1987.
RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha : ISE, 1993.
ZIMA, P. V.: Literární estetika. Olomouc : Votobia, 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 10. 2012

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐110

Názov: DEJINY SLOVENSKEJ LITERATÚRY V KONTEXTE DEJÍN SVETOVEJ
LITERATÚRY II (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Hurtajová, Zuzana

prof. PhDr., CSc.

Zabezpečuje:
Krnová, Kristína
Kováčik, Ľubomír

prof. PhDr., CSc.
doc. PaedDr., PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. Forma výučby:
rok
prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 13‐13‐0‐0

Počet kreditov:
5

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
skúška
Cieľ predmetu:
Komparácia dejín domáceho literárneho umenia a vybraných európskych (svetových) národných literatúr od
realizmu po súčasnosť (s ohľadom na dominantné javy modernej slovenskej literatúry).

Stručná osnova predmetu:
Vývinová divergentnosť domácej a európskej literatúry v danom historickom rozmedzí. Umelecké dôsledky
odlišnej vývinovej dynamiky slovenskej a európskej literatúry a ich prezentácia na textoch domácej tvorby.
Komparácia domácej a európskej podoby moderny, avantgardy a postmoderny.

Literatúra:
– aktuálne historiografické publikácie z dejín slovenskej a vybraných národných literatúr

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 10. 2012

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐111

Názov: SYNCHRÓNNA A DIACHRÓNNA LINGVISTIKA II (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Findra, Ján

Zabezpečuje:
prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc. Findra, Ján
Odaloš, Pavol
Krško, Jaromír
Klincková, Janka

prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc.
prof. PaedDr., CSc.
doc., PhD., mimor. prof.
doc. PhDr., PhD.

Obdobie štúdia predmetu: 2. Forma výučby:
rok
prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1‐1‐0‐0
Za obdobie štúdia: 13‐13‐0‐0

Počet kreditov:
5

Podmieňujúce predmety:
synchrónna a diachrónna lingvistika I, metodológia a metodika v jazykovede I
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Priebežné hodnotenie:
hodnotenie úrovne odborných diskusií, analytické sondy do textov, aplikačné cvičenia
Záverečné hodnotenie:
komplexné zhodnotenie výkonu, skúška
Cieľ predmetu:
Poukázať na dynamiku a súvzťažnosť obsahu a formy, významu a výrazu prostredníctvom morfosyntaktického
potenciálu; zvýrazniť dynamický pohľad na vývin obsahových a formálnych textových modelov do ich
synchrónne (relatívne) stabilnej podoby; zamerať pozornosť najmä na vývin a formovanie náučného štýlu ako
formálnej modelovej štruktúry. Interpretovať vývinové zmeny v slovenskom jazyku od praslovanských zmien po
súčasnosť, zhodnotiť vplyv zmien na slovenské nárečia a spisovný jazyk.
Stručná osnova predmetu:
Od deskriptívnej k explanačnej gramatike. Výraz a význam v syntaktickom systéme. Teória rečových aktov.
Valenčná syntax. Korpusová lingvistika na Slovensku a v Európe. Heterogénnosť náučných textov po
konštituovaní spisovnej slovenčiny. Humanistické tradície a problém modernej výkladovej vety. Konštituovanie
náučnej modelovej štruktúry. Výkladový a úvahový model. Problematika zrozumiteľnosti náučného textu.
Vývinové zmeny v slovenčine v synchrónno‐diachrónnom pohľade, vzťahy medzi jazykovednými disciplínami.
Literatúra:
BLANÁR, V.: Lexikálno‐sémantická rekonštrukcia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1984.
ČECHOVÁ, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha : ISV, 2003.
ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
DOLNÍK, J. – MLACEK, J. – ŽIGO, P.: Princípy jazyka. Bratislava : STIMUL, 2003.
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004.
http://korpus.juls.savba.sk
MAYERTHALER, W – FLIEDL, G. – WINKLER, CH.: Lexikon der Natürlichkeits‐theore‐tischen Syntax und
Morfosyntax. Tübingen : Stauffenburg, 1998.
RIPKA, I.: Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov : Prešovská univerzita, 2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐114

Názov: UKONČENIE DEFINOVANEJ ETAPY VLASTNEJ VÝSKUMNEJ PRÁCE (P)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:

Zabezpečuje:

Obdobie štúdia predmetu: 2. Forma výučby:
rok
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0‐0‐0‐0
Za obdobie štúdia: 0‐0‐0‐0

Počet kreditov:
10

Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
komplexné zhodnotenie výkonu, odovzdanie kapitoly dizertačnej práce
Cieľ predmetu:
Zabezpečiť kontinuitné napĺňanie individuálneho študijného plánu v zmysle systematického postupu pri
vypracúvaní dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Zameranie a rozsah príslušnej časti dizertačnej práce zadá školiteľ. Naplnenie stanovených atribútov
odovzdaného textu sa prejaví pri hodnotení výstupu a v prípade uspokojivého výsledku študent získa 10
kreditov.

Literatúra:

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐307

Názov: VYPRACOVANIE POSUDKU NA ZÁVEREČNÚ PRÁCU MGR. (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:
Obdobie štúdia predmetu:
2. rok
3. rok

Zabezpečuje:
vedúci katedry v spolupráci so školiteľom
Forma výučby:

Počet kreditov:
3 (v 2. a 3. roku štúdia)

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Akceptácia doktorandovho hypotetického posudku na obhajobe diplomovej práce.
Cieľ predmetu:
Prezentácia kritického hodnotenia odborného textu.
Reflektovanie spojitosti teoretického poznania a jeho praktického uplatnenia.
Stručná osnova predmetu:
Doktorand sa s ohľadom na platný zákon o vysokých školách stáva len simulovaným oponentom diplomovej
práce v magisterskom štúdiu. Vypracuje posudok na záverečnú prácu, ktorá tematicky korešponduje
s orientáciou jeho dizertačnej práce. Svoj posudok komparuje s posudkami, ktoré predkladá vedúci a oponent
diplomovej práce a zúčastňuje sa jej obhajoby v pozícii pozorovateľa.
Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Informačný list predmetu
Kód: D‐SJSJ‐313

Názov: (SPOLU)AUTORSTVO DIDAKTICKÝCH POMÔCOK (V)

Študijný odbor: 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: slovenský jazyk a literatúra
Garantuje:

Zabezpečuje:
vedúci katedry v spolupráci so školiteľom

Obdobie štúdia predmetu: 3. Forma výučby:
rok
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:
Za obdobie štúdia:

Počet kreditov:
3

Podmieňujúce predmety:
nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: absolvoval
Priebežné hodnotenie:
–
Záverečné hodnotenie:
Uplatnenie vytvorenej učebnej pomôcky v didaktickej praxi na katedre (vysokej škole) v príslušnej disciplíne.
Cieľ predmetu:
Praktická aplikácia odborných znalostí pri realizácii variantných foriem vysokoškolského štúdia.

Stručná osnova predmetu:
Doktorand sa podieľa na tvorbe alebo je autorom didaktickej pomôcky, ktorú možno efektívne využiť v danej
forme výuky na vysokej škole (v študijných programoch, ktoré realizuje katedra). Výsledok jeho aktivity je
prejavom tvorivosti a prepájania teoretických vedomostí s ich praktickým, didakticky inovačným uplatnením.

Literatúra:
Podľa osobitostí a požiadaviek vyučovanej disciplíny.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum
poslednej úpravy listu:
01. 03. 2008

