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Ján Eisner ako človek, archeológ, dekan 
Mgr. Martin Bača, PhD., Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK 
martin.baca@uniba.sk  
 
V roku 1919, tesne po vzniku Československa prichádza na Slovensko jeden z popredných 
študentov Lubora Niederleho – Ján Eisner. Ten tu po dohovore so svojím profesorom 
nasleduje jasný cieľ, ktorým je profesionalizácia archeológie. Značne erudovaný a s doktorským 
titulom z filozofie sa zo stredoškolského učiteľa postupne vypracuje až na dekana Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského. Práve v súvislosti so vznikom Slovenského štátu v roku 1939 na 
znak solidarity s odvolanými českými profesormi odstupuje z pozície dekana a vracia sa Čiech, kde 
naďalej akademicky pôsobí až do svojej smrti. Cieľom príspevku je zamerať sa na osobu Jána 
Eisnera vo viacerých rovinách. Za prvé chcem priblížiť jeho nesporný význam pre archeológiu, 
predovšetkým zdôrazniť jeho zastávanie revolučnej vedeckej paradigmy tzv. „univerzitnej školy“. 
Vďaka tomu sa slovenská archeológia nevyformovala v zastaraných koncepciách, ale reflektovala 
aktuálny metodologický vývoj v Európe. V druhej rovine predstavím jeho pôsobenie na univerzite, 
pričom osobitnú pozornosť chcem venovať práve jeho pôsobeniu vo funkcii dekana v kritických 
rokoch 1938–1939. V poslednej rovine sa zamyslím nad odkazom Jána Eisnera pre nasledujúce 
generácie nielen akademikov ale pre spoločnosť ako takú. Osobnosť tohto zakladateľa modernej 
slovenskej archeológie má totiž aj po ľudskej stránke výrazný spoločenský presah.  
 
Z galérie zakladateľských osobností profesorov – historikov na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského 
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc., Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK 
jbadurik@gmail.com  
 
Študijný odbor história a jeho miesto pri vzniku fakulty. Prví menovaní profesori ako základ 
budovania historických disciplín. Koncepcia štátnych dejín a formovanie odboru. Osobnosť 
a pôsobenie prof. Václava Chaloupeckého v 20. a 30. rokoch. Prvá habilitácia slovenského historika 
na UK. Prof. Daniel Rapant a prof. Branislav Varsik. Pokračovanie v tradícii i nové poňatie odboru. 
 
 
Ako sa normalizovali pomery? Oral historická sonda do obdobia čistiek na Filozofickej fakulte UK 
po roku 1968 
Mgr. Fedor Blaščák, Memory Kontrol 
fedor.blascak@gmail.com 
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Výmena straníckých legitimácií v roku 1970 ako nástroj čistiek v KSČ neobišla ani akademické 
prostredie. Čistky na filozofických fakultách predchádza  zrušenie činnosti ideologických pracovísk - 
katedier marxizmu-leninizmu - na univerzitách v celom Československu (výnosom 
novovymenovaného ministra školstva Vladimíra Hrbeka z 1. októbra 1969). Aké mechanizmy 
poluvytvárali a akú podobu nadobudol tento proces na FiF UK v Bratislave? Ktorí funkcionári 
fakulty prevzali vedúcu úlohu pri tzv. normalizovaní pomerov na FiF UK a kto z radov pedagógov a 
študentov sa stal ich obeťou?  
Vzhľadom na absenciu archívnych prameňov sa budem v príspevku venovať len individuálnym 
prípadom, ktoré sa mi počas výskumu podarí vyhľadať.  Hlavnou metódou výskumu budú 
štrukturované oral historické rozhovory.  Zistenia z výskumu budú mať formu sondy do procesu, 
ktorý obdobne prebiehal aj na pražskej Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a ktorý je historicky 
podrobne spracovaný v akademických publikáciách výskumného kolektívu okolo Kataríny Volnej a 
Mateja Spurného, čo zakladá možnosť aspoň čiastočného porovnania odlišností foriem a 
mechanizmov nastupujúcej normalizácie v Čechách a na Slovensku. Jedným z výskumných záverov 
práce tak môže byť aj odpoveď na otázku, či naozaj bola nastupujúca normalizácia na Slovensku 
"mäkšia" a prečo?   
 
 
Aplikácia princípov Bolonského procesu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
Mgr. Mária Čikešová, Katedre všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK; Slovenská rektorská 
konferencia  
maria.cikesova@gmail.com  
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršia doteraz fungujúca filozofická 
fakulta na Slovensku, ktorá vychová absolventov humanitných a spoločenských vied od 1921. Jej 
dejinám je v slovenských podmienkach venovaná značná pozornosť. Výskum zameraný na 
aplikáciu bolonského procesu, ktorý je najvýznamnejšou reformou v oblasti vysokého školstva 
v Európe a za jej hranicami, je v slovenskom prostredí zatiaľ stále nedostatočný. Prezentácia sa 
bude venovať aplikácii princípov Bolonského procesu na FiF UK od 1999, kedy bola prijatá 
Bolonská deklarácia ako zásadný dokument reformy. Skutočnosť, že sa do Bolonského procesu 
mohli zapojiť slovenské univerzity je dôsledkom spoločenských a politických zmien v 1989, čo 
prezentácia preukáže. Prezentácia predstaví Bolonský proces a Európsky vysokoškolský priestor v 
medzinárodných súvislostiach, zodpovie na základné otázky súvisiace s reformou a zameria sa na 
špecifiká národných pomerov, v ktorých pôsobí aj FiF UK. Prezentácia predstaví rozsah aplikácie 
Bolonského procesu, zameria sa na tri etapy a to pred a po roku 2002, kedy bol prijatý zákon 
o vysokých školách a po roku 2010. Predstaví dôvody a ciele, prekážky, slabé a silné miesta, 
ohrozenia a príležitosti reformy. Prezentácia vychádza z dvoch hlavných výskumných stratégií a to 
zberu a analýzy oficiálnych bolonských dokumentov a správ a prípadovej štúdie aplikácie reformy 
v podmienkach FiF UK na základe analýzy štrukturálnych zmien, reflexie reformy v akademickom 
prostredí (zápisnice zo zasadnutí akademického senátu, zborníkov z konferencií, vyjadrenia jej 
predstaviteľov v médiách – univerzitných a národných). Prezentácia preukáže, že FiF UK ako aj 
slovenské vysoké školy nemali inú alternatívu ako zapojiť sa do reformy avšak s ohľadom na 
národné špecifiká. Prezentácia odporučí ďalší postup v súvislosti s fázou konsolidácie reformy 
v prospech akademickej obce.  
 
 
Jak zaplatit za slovenskou Alma Mater aneb Ve vleku nemožného čechoslovakismu? 
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK 
Praha; Bye Fellow, Robinson College, University of Cambridge 
antonie.dolezalova@gmail.com   
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V příspěvku se zaměřím v souvislostí se založením FiF UK v Bratislavě na téma financování 
vysokého školství na Slovensku v době první republiky. Metodologickým nástrojem mi přitom bude 
srovnání a komparace státních výdajů na vysoké školy v Čechách a na Slovensku. Budu si přitom 
všímat nejen nově zakládaných, ale i tehdy již tradičních akademických pracovišť. Důraz bude 
samozřejmě položen na FiF UK a na zodpovězení dvou otázek: za prvé, jaké byly konkrétní 
podmínky podpory rozvoje vysokého školství na Slovensku (výstavba nových budov, vytváření 
knihoven, platové poměry zaměstnanců, srovnání českých a slovenských akademiků); a za 
druhé,  do jaké míry lze hovořit v meziválečném období o podfinancování vysokého školství na 
Slovensku. 
 
 
Karel Chotek jako zakladatel bratislavské univerzitní etnografie, pionýr terénního výzkumu a 
„kufříkový profesor“ 
PhDr. Milan Ducháček, PhD., Lauderovy školy při Židovské obci v Prahe 
duchacekmilan@gmail.com 
 
Příspěvek se bude věnovat postavení etnografie v univerzitního systému v ČSR a ve 
středoevropském kontextu. Soustředí se na založení a vývoj první československé stolice 
národopisu v Univerzitě Komenského a na roli Karla Chotka jako učitele, metodologa a praktika 
výuky národopisu/etnografie a pionýra terénního výzkumu v ČSR. V druhém plánu se příspěvek 
pokusí vyložit  fenomén tzv. kufříkových profesorů a peregrinace intelektuálních elit v rámci 
univerzitního systému v ČSR v jiné, než tradičně kariérní optice českých vědců působících na 
Univerzitě Komenského. 
 
 
Historie brněnské univerzity jako téma dějin evropské univerzitní kultury 
doc. Mgr. Lukáš Fasora, PhD.; prof. PhDr. Jiří Hanuš, PhD., Historický ústav, Filozofická fakulta, 
Masarykova univerzita, Brno 
fasora@phil.muni.cz; jhanus@phil.muni.cz  
 

Příspěvek se zabývá metodologickými aspekty dějin univerzity jako tématu z oblasti kultury vědy a 
vzdělávání. Autoři pracují s tezí o turbulentním vývoji středoevropského univerzitního školství a 
tezí o obtížné snaze středoevropských badatelů o udržení kontinuity vědecké práce pod tlakem 
politického vývoje. Příspěvek se zaměřuje na otázky koheze "universitas" ve středoevropských 
podmínkách v dějinách moderní éry a sledují konfliktní linie procházející jak uvnitř univerzit, tak 
mezi univerzitní obcí a dalšími aktéry (stakeholders) vysokoškolského vzdělávání. Nástrojem jsou 
především přístupy kulturních dějin, tj. zájem o sdílení univerzitního "příběhu", míst, událostí a 
osobností utvářejících kulturu středoevropské univerzity ve středoevropském srovnání (Brno, 
Poznaň, Vilnius, Mnichov, Salzburg aj.) 
 
 
Ubytovanie študentov po 2. svetovej vojne  
Mgr. Marta Glossová, Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK 
marta.glossova@gmail.com  
 
K vysokoškolskému štúdiu neoddeliteľne patrí aj otázka ubytovania študentov.  Univerzita 
Komenského (Slovenská univerzita) bola najväčšou, najvýznamnejšou a niekoľko desaťročí jedinou 
vysokou školou na Slovensku, vďaka čomu na nej študovali mladí ľudia z celej krajiny, ktorí boli na 
zabezpečenie ubytovania v hlavnom meste odkázaní. Dopyt po ňom však presahoval ponuku 
i možnosti jej zväčšenia, kritický nedostatok ubytovacích kapacít sa tak stal jednou 

mailto:duchacekmilan@gmail.com
mailto:fasora@phil.muni.cz
mailto:jhanus@phil.muni.cz
mailto:marta.glossova@gmail.com


z najviditeľnejších detských chorôb mladej univerzity, ktorú definitívne vyriešila až výstavba 
Študentského mesta Ľudovíta Štúra.  
Cieľom môjho príspevku je na základe štatistických i archívnych materiálov informovať o reálnej 
situácii v oblasti ubytovania vysokoškolákov, ilustrovať podmienky, v akých študenti v tomto 
období bývali, a popísať snahy o zvýšenie ubytovacích kapacít, a to najmä po poštátnení internátov 
v r. 1945, čo bolo kľúčovým momentom v otázke zodpovednosti za nedostatok ubytovacích 
kapacít. 
 
 
„...a ako tretia vznikla filozofická fakulta.“ K počiatkom a prvým rokom jestvovania Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
Mgr. Mária Grófová, Archív Univerzity Komenského v Bratislave 
maria.grofova@uniba.sk  
 
Príspevok osvetľuje prehľadnou formou spoločenské udalosti i právne normy súvisiace so vznikom 
Univerzity Komenského v Bratislave a jej prvých fakúlt, porovnáva čas potrebný na ich kreovanie, 
pomenúva problémy, s ktorými sa stretli a museli riešiť novovymenovaní profesori filozofickej 
fakulty nielen tesne po vzniku fakulty, ale aj v prvých rokoch jej existencie.  
 
 
Prof. Alexander Húščava – zakladateľ štúdia archívnictva a pomocných vied historických na 
Slovensku 
Mgr. Zuzana Hasáková, Mgr. Kristína Majerová, PhD., Ústredný archív, Slovenská akadémia vied 
Zuzana.Hasakova@savba.sk; Kristina.Majerova@savba.sk  
 
Historik a archivár prof. A. Húščava (1906–1969) bol prvým slovenským historikom, ktorý sa začal 
systematicky venovať výskumu pomocných vied historických na Univerzite Komenského a na 
Slovensku. Väčšia časť jeho profesionálneho života je spojená s pedagogickým a odborným 
pôsobením na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po krátkom pôsobení v Krajinskom 
archíve a absolvovaní štúdia na Štátnej archívnej škole v Prahe bol vymenovaný za docenta 
a neskôr profesora pomocných vied historických na FiF UK. V roku 1950 založil a takmer dve 
desaťročia viedol odborné štúdium archívnictva a pomocných vied historických pri Katedre 
československých dejín. Okrem toho bol členom Vedeckej archívnej rady, pracovníkom a členom 
vedeckej rady Historického ústavu SAVU a následne SAV, členom vedeckej rady univerzity a v roku 
1948/49 je dekanom. V osobnom fonde prof. Alexandra Húščavu, ktorý je uložený v Ústrednom 
archíve SAV, sa zachovali archívne dokumenty zachytávajúce jeho pôsobenie na Filozofickej fakulte 
UK a na katedre československých dejín. Umožňujú nám priblížiť nielen rozsiahly vedecký prínos 
prof. Húščavu v oblasti štúdia pomocných vied historických, ale aj jeho pedagogické a organizačné 
pôsobenie na univerzite.  

 
 

Folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v medzivojnovom období  
doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK 
anna.hloskova@uniba.sk 
 
K dejinám bratislavského univerzitného národopisného/etnologického pracoviska vyšlo niekoľko 
sumarizujúcich príspevkov (pozri: Michálek, Ján: Národopis na Univerzite Komenského. In: Dejiny 
etnografie a folkloristiky (Postavy, diela, inštitúcie). Bratislava: Scriptum, 190, s. 97-101; Podolák, 
Ján: Jubileum národopisu na Univerzite Komenského v Bratislave. In: Český lid, 1991, 78, 3, s. 222-
226); ostatný (nateraz) najkomplexnejší korpus je súčasťou monotematického čísla ročenky 
Ethnologia Slovaca et Slavica 34, ktoré vyšlo pri príležitosti 90. výročia začatia výučby odboru 
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národopis na bratislavskej univerzite. Národopis patrí k najstarším študijným odborom na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, keď sa v roku 1921 začal prednášať, 
bratislavská univerzita bola vlastne prvým miestom výučby národopisu vo vtedajšej 
Československej republike. V tom čase sa uplatňovalo hľadisko, že národopis skúma materiálnu, 
sociálnu, duchovnú kultúru a ľudové výtvarné umenie. Skúmaním folklóru sa zaoberala špeciálna 
vedná disciplína, folkloristika, ktorej jedna vetva – slovesná folkloristika – ako súčasť filológie sa 
venovala výskumom slovesného folklóru. Hudobná folkloristika ako odvetvie muzikológie skúmala 
hudobný folklór. V tridsiatych rokoch na Filozofickej fakulte UK v Bratislave prebiehali prednášky a 
semináre, ktoré v rámci slavistiky viedol ruský folklorista a teatrológ Piotr Grigorievič Bogatyriov 
(1893–1971). Poukazoval na dôležitosť analýzy funkcií študovaných javov a ich premien. Jeho 
synchrónna analýza sa vníma ako počiatok formovania funkčno-štrukturálnej metódy v 
národopisnom výskume. Táto metóda i osobnosť P. G. Bogatyriova si získali spolupracovníkov 
i nasledovníkov aj z iných vedných disciplín. P. G. Bogatyriov, ktorý na FIF UK pôsobil do roku 1940, 
pedagogickou publikačnou činnosťou i prácou v spolku Vedecká syntéza, kde sa združovali mladí, 
pokrokovo orientovaní bádatelia z viacerých vedných disciplín, výrazne ovplyvnil vtedajšiu úroveň 
výskumu ľudovej kultúry na Slovensku. Slovesný folklór v rámci slovanskej filológie prednášal český 
slavista Frank Wollman (1888–1969). Na Filozofickej fakulte UK začal pôsobiť v roku 1923. Od 
školského roka 1928/1929 viedol seminár Úvod do ľudovedného štúdia a zbierania ústnej 
slovesnosti. Z tohto roku sú datované aj prvé zbierky študentských terénnych výskumov ústnej 
slovesnosti. Iniciátorom a odborným garantom výskumnej akcie, ktorá z hľadiska koncepcie i šírky 
nemá obdobu vo vtedajšom európskom kontexte, bol práve F. Wollman (Simonides, Dorota: 
Europejski kontekst słowackich opowiadań ludowych. In: Hlôšková, Hana. – Zelenková, Anna, ed.: 
Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, 
Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV, 2006, s. 55-67).  
Príspevok sa bude venovať uvedeným dvom výrazným osobnostiam – ich pedagogickému 
a vedeckému pôsobeniu v kontexte dobového stavu folkloristiky na Slovensku, ako aj presahu ich 
diela do súčasnosti.  
 
 
Duchovedná trieda Učené společnosti Šafaříkovej 
Mgr. Karol Hollý, PhD., Historický ústav, Slovenská akadémia vied 
karolholly@gmail.com 
 
V príspevku sa autor zaoberá Učenou spoločnosťou Šafaříkovou (USŠ), najvýznamnejšou vedeckou 
inštitúciou na medzivojnovom Slovensku. USŠ bola priamo personálne a inštitucionálne napojená 
na Univerzitu Komenského. Autor sa koncentruje na Duchovednú triedu USŠ, pričom sleduje jej 
štruktúru a činnosť. Duchovedná trieda USŠ zastrešovala spoločenskovedný a humanitný výskum 
a na jej čele stáli profesori z Právnickej a Filozofickej fakulty UK. Autor okrem iného sleduje akým 
spôsobom sa dobové spoločenské a politické pomery prejavili na profile Duchovednej triedy USŠ 
(najmä Spor o pravidlá slovenského pravopisu, 1932), resp. viedli k zániku USŠ (1938/39).  
 
 
„Nevhodných treba vyhadzovať“. Ideologické usmerňovanie katedier histórie Univerzity 
Komenského v 50. rokoch 
Mgr. Adam Hudek, PhD., Historický ústav, Slovenská akadémia vied 
adam.hudek@savba.sk  
 
Cieľom prednášky je analyzovať proces ideologicky motivovaných zásahov do chodu 
novovytvorených historických katedier Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 50. rokoch. 
Tento vývoj je ohraničený dvoma závažnými, politicky podmienenými previerkami a následnými 
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čistkami profesorského zboru v rokoch 1950 a 1958. Na príklade katedier histórie je možné ukázať 
akými prostriedkami sa predstavitelia režimu pokúsili vytvoriť „ideologickú inštitúcia“, ktorej 
úlohou bolo vychovávať „vysokokvalitné odborné kádre bojovných propagátorov marxizmu-
leninizmu“. Prednáška ukazuje personálny vývoj na katedrách a spôsoby akými sa jednotliví (zatiaľ 
nepočetní) pedagógovia prispôsobovali meniacej sa situácií v 50. rokoch.  
 
 
Intelektuálna činnosť Svätopluka Štúra na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Mgr. 
Mariana Jankechová, Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK 
marianajankechova1991@gmail.com  
 
Cieľom môjho príspevku je poukázať na intelektuálnu činnosť Svätopluka Štúra, ktorý patrí 
medzi prvých slovenských filozofických mysliteľov formujúcich sa a následne aj činných – aj keď 
s mnohými prekážkami – na novovzniknutej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Skúmam začiatky a priebeh jeho intelektuálnej činnosti vo vzťahu k súdobému 
sociálnopolitickému prostrediu na Filozofickej fakulte. Snažím sa upozorniť najmä na spätosť života 
Svätopluka Štúra s činnosťou fakulty, ktorá sa odráža najmä v jeho tvorbe. 
 
 
Okolnosti uväznenia a odsúdenia prof. Vojtecha Budinského-Kričku 
Mgr. Juraj Kalina, Historický ústav, Slovenská akadémia vied 
jurokalina@hotmail.com 
 
Cieľom príspevku je analýza okolností nepriameho zapojenia prof. Vojtecha Budinského-Kričku, 
vedúceho katedry prehistorickej archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, do III. 
(protikomunistického) odboja a jeho následného odsúdenia v roku 1952 na osem rokov odňatia 
slobody nepodmienečne. Prof. Budinský-Krička sa stal súčasťou prípadu, ktorý komunistická Štátna 
bezpečnosť rozpracovala ako celoštátnu akciu s krycím názvom „Plocha“. Súvisela s aktivitami 
jednej z exilových centrál spolupracujúcich so spravodajskými službami USA. 
 
 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc., Katedra anglistika a amerikanistiky, Filozofická fakulta UK 
keewsalo@mail.t-com.sk 
 
Príspevok sa bude zaoberať počiatkami prekladateľsko- tlmočníckeho štúdia na Slovensku, jeho 
prechodom v roku 1974 na FiFUK, fungovaním tohto odboru do roku 1989 a potom neskôr až 
dodnes. Chceme vyzdvihnúť jeho špecifiku voči iným odborom, zdôrazniť to, čomu sa musí učiteľ 
prekladu aj tlmočenia venovať. V zásade ide o trojkombináciu aktivít, ak chce adekvátne 
pedagogicky pôsobiť. V prvom rade by mal zvládnuť praktickú stránku prekladateľskej alebo 
tlmočníckej činnosti, čiže sám musí prekladať alebo tlmočiť, inak je zbytočné, aby sa postavil pred 
študentov, čo sa však dosť často deje. V druhom rade zvládnuť teoretickú stránku tejto činnosti, 
aby mal materiál, akým študentom a akademickej i neakademickej verejnosti vysvetlí fungovanie 
prekladateľského procesu. V treťom rade zvládnuť pedagogickú stránku svojho odboru. Prirodzene 
všetky tieto činnosti by sa mali adekvátnym a rovnocenným spôsobom hodnotiť. Chceme poukázať 
na to, že pre učiteľa prekladu a tlmočenia nestačí ovládať len cudzí jazyk, lebo preklad by mal byť 
ukážkovým príkladom kultúry slova a mal by presahovať do ochrany bohatstva národného 
spisovného jazyka a boja proti kultúrnej globalizácii. 
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Melichar Václav a jeho miesto v dejinách slovenskej slovenistiky 
Mgr. Svetlana Kmecová, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta UK  
svetlanaluhova@hotmail.com  
 
Príspevok sa venuje historickým medzníkom vo výučbe slovinského jazyka a literatúry na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvá časť mapuje jednotlivé obdobia a 
zlomové momenty lektorátu. Prináša chronologický prehľad pedagógov, domácich  
i zahraničných lektorov slovinčiny, zameriava sa na ich odborné publikácie a knižné preklady 
súvisiace so slovinským jazykom a literatúrou, ako aj na významné kultúrno-spoločenské podujatia, 
ktoré realizovali počas lektorského pôsobenia. Druhá časť príspevku približuje život a dielo 
Melichara Václava, domáceho lektora slovinského jazyka a literatúry, ktorý na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave prednášal v rokoch 1974−1985. Melichar Václav 
v akademickom roku 1938/1939 absolvoval na základe recipročnej výmeny študentov združených 
v katolíckych organizáciách štipendijný pobyt na Univerzite v Ľubľane, kde sa zoznámil so 
slovinským jazykom a kultúrou. Slovinčine sa potom venoval nielen ako pedagóg, ale aj ako 
prekladateľ, čím sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj slovensko-slovinských kultúrnych vzťahov. 
 
 
Seminár dejín umenia v čase slovenského štátu  
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., Katedra teórie a dejín umenia, Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave 
koklesova@vsvu.sk  

 
Univerzita Komenského, v čase 1. Slovenskej republiky (1939-45) známa pod oficiálnym menom 
Slovenská univerzita, v zásadnej miere podliehala politicko-ideologickému diktátu. Ten pramenil 
z dvoch zdrojov, jednak z nacionalistických tendencií slovenskej spoločnosti a postojov jej 
politických reprezentácií, ako aj snáh nemeckej kultúrnej politiky preniknúť primárne do oblasti 
vzdelávania. Príklad historických peripetií Semináru dejín umenia má za úlohu všeobecnejšie 
pomenovať spôsoby ideologických transferov na akademickú pôdu, konkrétnejšie charakterizovať 
transformáciu výučby spoločenských a humanitných vied podľa oficiálnej politickej objednávky. 
Napokon dôležitým aspektom bude aj postrehnúť jednotlivé etapy vývoja Slovenskej univerzity, 
ktoré boli v čase slovenského štátu značne premenlivé a v mnohom ovplyvnili podobu jednotlivých 
vedných disciplín. 
 
 
Čeští historici na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v meziválečném období  
prof. PhDr. Jiří Lach, PhD., M.A., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
jiri.lach@upol.cz  

 
Založení nové univerzity na Slovensku bylo jedním z politických úkolů nového státu. Odpovídalo 
snaze eliminovat značně odlišné výchozí situace školské soustavy v českých zemích a na Slovensku 
před rokem 1918. Nová univerzita v Bratislavě neměla jinou možnost než vystavět zejména 
akademický sbor na odbornících z Čech a Moravy, což platilo též pro historický seminář (HS). 
Motivace i představy o délce působení v Bratislavě se velmi lišily. Velmi podstatnou roli hrála 
kombinace omezeného počtu systematizovaných profesorských míst na Karlově (posléze i 
Masarykově) univerzitě a nutné existenci výrazných konexí, což vedlo k tvrdému boji o profesorská 
místa v české části nového státu. Výraznou roli pochopitelně hrála snaha působit v oboru na úrovni 
akademické pozice a opustit archivní službu nebo místo středoškolského učitele. To umožňoval 
přestup do Bratislavy. Podíl historiků u Čech a Moravy na etablování HS zejména v první desetiletí 
zcela zásadní a komplikovaný zároveň. Komplikace představovaly: vznikající infrastruktura (od 
knihoven po ubytování akademiků), chápání Bratislavy mnoha českými historiky jako dočasné 
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“štace“, import českého konceptu slovenských/uherských dějin, představy vyučujících o znalostech 
studentů. Významnou roli sehrál rovněž střet mezi občas přehlíživým postojem Čechů a 
vzrůstajícím sebevědomím nastupující slovenské generace (např. V. Chaloupecký vs. D. Rapant). Na 
sklonku 30. let sehrála zcela zásadní roli měnící se politická situace, která se zcela vyostřila v roce 
1938 a vedla k odlivu českých akademiků ze Slovenska. 
Struktura příspěvku: 
1. shrnutí politické motivace pro založení univerzity v Bratislavě a pomoc Univerzity Karlovy 
2. česká univerzita v Bratislavě? K národnostnímu profilu FiF UK na příkladu HS 
3. vytváření Historického semináře FiF UK 
4. podíl Čechů na chodu Historického semináře a jejich recepce 
a. motivace (dočasná výpomoc; pekuniární důvody; nemožnost získání trvalého profesorského 
místa v Praze či Brně) 
b. strategie a politické přesvědčení (Bratislava jako přestupní stanice na české univerzity a v Praze 
a Brně /Václav Chaloupecký, Josef Borovička/; oběť novému státu /Kamil Krofta/) 
c. jak čeští historici pohlíželi na svou „misi“ v Bratislavě a jak jí vykonávali 
5. dopady politické krize konce 30. let 20. století na působení českých historiků na FiF UK 
6. Závěr 
 
 
Kľukatá cesta katedry sociológie dejinami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  
PhDr. Eva Laiferová, CSc., Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK  
Eva.Laiferova@uniba.sk  
 
Príspevok približuje osudy katedry sociológie a jej popredných učiteľov na FiF UK. 
Inštitucionalizácia odboru tu prebehla pred 90 rokmi. Odvtedy sociológia na katedre zaznamenala 
obdobia vzostupov a pádov. Počiatočná etapa vývoja bola spojená s menom Antona Štefánka, 
ktorý založil Katedru aplikovanej sociológie vybudoval na nej sociografickú školu. Po nástupe 
komunistického režimu v 50.rokoch bola sociológia ako veda, a v rámci toho aj katedra 
zlikvidovaná na ďalších 15 rokov. Renesancia sociológie a obnova výučby nastala v polovici 
60.rokov, čo však bolo spojené s presadzovaním paradigmy marxizmu-leninizmu, rezultujúce do 
potlačenia kritickej a poznávacej funkcie vedy. Nástup tzv. normalizácie spoločnosti po vstupe 
vojsk Varšavskej zmluvy v 1968 do ČSSR a pritvrdenie komunistického režimu sa výrazne prejavilo 
vo fungovaní spoločenskovedných inštitúcií : katedra síce nebola zatvorená, ale sociológia ako 
veda silne ideologizovaná. Napriek tomu viacero osobností slovenskej sociológie pôsobilo na 
katedre aj v týchto oklieštených podmienkach, ako napr. Alexander Hirner, Ján Pašiak, Ján Pichňa, 
Dilbar Alijevová. Politické pnutia od polovice 80.rokov prispeli k polemickým vystúpeniam mladej 
generácie sociológov, ako boli Soňa Szomolányi, Iveta Radičová, Vladimír Krivý a ďalší proti 
vysokým predstaviteľom režimovej nomenklatúry, čo neskôr napomohlo k pluralizácii sociológie. 
Civilizačná zmena v roku 1989 sa odrazila v smerovaní katedry, personálnych výmenách, na 
programe výučby, postupnom posilnení výskumných aktivít, medzinárodnej spolupráci pracoviska. 
Po vstupe SR do EÚ a pristúpení k bolonskému procesu sa radikálne transformovala štruktúra 
výučby, spôsob hodnotenia, možnosti mobilít, zapojenie pracoviska do spoločných európskych 
projektov. 
 
 
Na margo konfrontácií filozofických iniciatív v 60. a 70. rokoch 20. storočia 
doc. Erika Lalíková, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK 
erika.lalikova@uniba.sk 
 
Situácia vo vývoji slovenskej filozofie v zložitom povojnovom období bola nepochybne 
komplikovanejšia, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. Konfrontácie rôznych iniciatív, programov a 
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či názorov osobností  ktoré stáli v jej centre, ako aj tých, ktorí  boli postupne odsúvaní, doslova 
odstavení od filozofického života, prinášali so sebou množstvo problémov, obmedzovaní a aj 
výziev rôzneho typu. Vo svojom vystúpení sústredím pozornosť na obdobie krízových 60. a 70. 
rokov 20. storočia.   Pripomeniem aktivity, ktoré realizovali predstavitelia tzv. bratislavskej 
filozofickej školy, ako aj postoje a názory osobností stojacich často mimo rámca oficiálnej 
akademickej filozofie.      
 
 
Fakulta ako kolégium  
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK 
miroslav.marcelli@uniba.sk  
 
V súčasnom systéme hodnotenia fakúlt sa kladie dôraz predovšetkým na výkonnostné kritériá ako 
sú počty študentov, publikácie v karentovaných časopisoch a grantová úspešnosť. Príspevok 
nechce spochybňovať samú ich opodstatnenosť, vystupuje však proti tomu chápaniu, ktoré z nich 
pri utváraní profilu fakulty robí ciele per se a podriaďuje ich napĺňaniu celú pedagogickú a vedeckú 
aktivitu. Oproti tomu obhajujeme koncepciu fakulty ako kolégiá a poukazujeme na skutočnosť, že 
práve z tohto základu by mali vyrastať tak pedagogické, ako aj vedecké výkony. Pokúsime sa 
ukázať, aké dispozície pre napĺňanie tohto poslania má naša fakulta a do akej miery ich 
aktualizovala.  
 
 
Geografický ústav Univerzity Komenského ve 20. a 30. letech 
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 
martinek@hiu.cas.cz 
 
Jedním z oborů, jehož výuka byla na bratislavské univerzitě (konkrétně na její filozofické fakultě) 
zahájena již na počátku 20. let za pomoci českých profesorů, byla i geografie. Do čela vznikajícího 
ústavu byl postaven nejprve Karel Chotek, po něm geograf evropského jména Jiří Daneš, dále např. 
Jiří Král či Jan Hromádka. Příspěvek představí vývoj instituce během 20. a 30. let (s jistým 
přesahem do let čtyřicátých) jako modelový příklad utváření vědeckého pracoviště na univerzitě 
v prvních desetiletích jejího fungování. 
  
 
„Filozofi“ v novembri. Fakty a poznámky k priebehu udalostí novembra 1989 na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského 
prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK 
valerian.mikula@uniba.sk  
 
V príspevku zmapujeme najdôležitejšie momenty „nežnej revolúcie“, ako sa ona odohrala na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave – od „prológu“ (študentská demonštrácia 16.11.1989) až po 
„epilóg“ (voľba dekana FiF UK v decembri 1989.) Na ilustráciu použijeme aj dobovú písomnú, 
fotografickú a zvukovú dokumentáciu. Je predpoklad, že v tom čase už bude publikovaný zborník 
„Filozofi“ v novembri – príspevok podá aj stručnú informáciu o ňom. 
 
 
Od pyžama k maskám: Študentské udalosti počas letného semestra roku 1956. 
Mgr. & Mgr. Martin Neumann, Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK 
martin.neumann@uniba.sk  
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Rok 1956 sa už od svojho začiatku niesol v znamení zvýšenej študentskej aktivity. Nespokojnosť 
študentov Filozofickej fakulty UK bola spojená s nedostatkami štúdia na jednotlivých katedrách. 
Prvým impulzom na kritické vystúpenie proti tomuto stavu sa stal rozkaz ministra národnej obrany, 
ktorým sa nariaďovala povinná 2-ročná vojenská služba aj pre absolventov vysokých škôl. Oveľa 
viac priestoru na kritiku vysokoškolského systému sa študentom dostalo na obnovenom 
karnevalovom majálese na začiatku mája. Formou masiek a alegórií pranierovali školskú reformu 
z roku 1953, obmedzovanie akademických slobôd a dokonca aj úroveň vysokoškolských jedální. 
Len niekoľko dní po karnevale sa na internáte Mladá Garda objavila študentská rezolúcia volajúca 
po zmenách vo vysokom školstve. Hoci požiadavky študentov smerovali k „zdokonaleniu“ 
existujúceho režimu a nie k jeho odstráneniu, oficiálnymi orgánmi to bolo interpretované odlišne. 
Diskusiu sa však podarilo preniesť na úroveň jednotlivých fakúlt a katedier, čo sa prejavilo aj na 
utlmení študentského hnutia. Na utíšení celkovej situácie mali vplyv aj nadchádzajúce letné 
prázdniny. Nasledujúci školský rok sa aj v dôsledku októbrových udalostí v Maďarsku niesol 
v odlišnom duchu. Aktivita študentov, uvedomujúcich si, že „pre reakčné elementy na našich 
školách niet miesta“, tak na istý čas utíchla. 
 
 
Studia Academica Slovaca v kontexte interdisciplinárnej univerzitnej slovakistiky 
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., Studia Academica Slovaca, Filozofická fakulta UK 
jana.pekarovicova@uniba.sk  
 

Cieľom príspevku bude pôsobenie slovenských jazykovedcov v oblasti prezentácie slovenského 
jazyka a slovenskej vedy cudzincom v rámci letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca, ktorá vyše polstoročia tvorí integrálnu súčasť interdisciplinárnej univerzitnej 
slovakistiky v domácom i svetovom kontexte. Pozornosť zameriam predovšetkým na etablovanie 
i premeny vzdelávacej koncepcie letnej školy počas účinkovania jej riaditeľov (profesori Eugen 
Pauliny, Jozef Mistrík, Jozef Mlacek) s dôrazom na vedeckovýskumné priority a lingvokultúrne 
špecifiká jednotlivých období, ako aj vzhľadom na prínos pre rozvoj domácej a zahraničnej 
slovakistiky.  
 
 

Pôsobenie ruských profesorov E. J. Perfeckého a N. O. Losského na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského a ich prínos v kontexte historických vied a filozofie 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. , Katedra filozofie a dejín filozofie; prof. PhDr. Miroslav Daniš, 
CSc., Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK 
zlatica.plasienkova@uniba.sk; miroslav.danis@uniba.sk   
 
Príspevok bude venovaný zhodnoteniu pôsobenia dvoch významných ruských profesorov na 
Filozofickej fakulte a ich prínosu v oblasti historických vied a filozofie. Prvým z nich je profesor 
Evgenij Julianovič Perfeckij, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch 1922–1947. Prednášal dejiny 
východnej Európy a vedecky sa venoval problematike letopisectva a dejinám Podkarpatskej Rusi. V 
rokoch 1946–1947 bol aj dekanom fakulty. Bol členom Slovenskej učenej spoločnosti, členom 
Československej spoločnosti pre štúdium národnostných otázok v Prahe, členom Učenej 
spoločnosti Šafárikovej v Bratislave a významnou mierou prispel k rozvoju odboru všeobecné 
dejiny na Slovensku v medzivojnovom období. Druhým je profesor Nikolaj Onufrievič Losskij, ktorý 
pôsobil na fakulte síce iba tri roky (počas druhej svetovej vojny v rokoch 1942-1945), avšak 
významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj filozofického myslenia na Slovenku. Bol tvorcom 
univerzálneho filozofického systému, ktorého súčasťou bola aj noetika, metafyzika, etika, estetika, 
logika, ktoré na fakulte aj prednášal. V noetike zastával pozíciu intuitívneho realizmu, ktorý vyvolal 
diskusie so zástancami kritického realizmu. Na Slovensku mal tak svojich prívržencov (bol to 
predovšetkým Dr. J. Dieška, ktorý bol jeho asistentom a viedol knižnicu Filozofického seminára), 
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ako aj odporcov (bol to najmä I. Hrušovský, ktorý sa neskôr stal tiež univerzitným profesorom 
a rektorom univerzity). Noetické spory, ktoré sa viedli na pôde odborných časopisov i knižne, 
formovali mladú generáciu profesionálnych filozofov, na čom má Losskij nemalú zásluhu. Počas 
Losského pobytu na Slovensku i tesne po jeho odchode boli publikované aj jeho tri knižné práce 
(Podmienky dokonalého dobra: Základy etiky, Absolútne kritérium pravdy a Dostojevskij 
a kresťanský svetonáhľad).  
 
 
Jan Heidler v histórii 
PhDr. Peter Podolan, PhD., Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK 
peter.podolan@uniba.sk  
 
Postave profesora Jana Heidlera (1883 – 1923) dodnes nebola venovaná zaslúžená pozornosť 
napriek skutočnosti, že išlo o „zakladateľa“ odboru história na novovzniknutej Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. V našom príspevku sa chceme venovať trom prelínajúcim sa 
rovinám jeho osobnosti: 1. Biografické dáta a reálie Jana Heidlera (život, vzdelanie, činnosť, 
charakter), 2. Zhodnotenie jeho diela hlavne v historiografickej rovine (tematické a metodologické 
aspekty jeho prác), 3. Pôsobenie na FiF UK (činnosť pri založení a po založení odboru história i 
fakulty). Príspevok tak vyplní biele miesto v historiografii i histórii odboru i fakulty. 
 
 
Władysław Bobek – polonista, slovakista, slavista 
Mgr. Zuzana Pojezdalová, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta UK v Bratislave 
pojezdalova3@uniba.sk  
 
Štúdium poľského jazyka a literatúry patrí k najstarším filologickým odborom na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a to najmä vďaka priekopníckej pedagogickej a 
vedeckovýskumnej činnosti W. Bobeka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1928–1938. Zaslúžil sa nielen 
o kreovanie lektorátu poľského jazyka, ale bol jedným z prvých bádateľov, ktorí začali skúmať, 
interpretovať a propagovať poľsko-slovenské a slovensko-poľské literárne vzťahy. Osobitným 
okruhom jeho vedeckého záujmu boli dejiny slovenskej literatúry, preto ho odborná verejnosť 
vníma tiež ako slovakistu. Vychoval prvú generáciu slovenských polonistov (M. Babjaková-Bajová, 
L. Jánsky, J. Bánsky, J. Sedlák a i.), ktorí neskôr prekladateľskou činnosťou, ale aj pôsobením v 
oblasti vedy a výskumu významne obohatili slovenskú kultúru.  
Účinkovanie W. Bobeka na našej fakulte smerovalo k otvoreniu samostatného študijného odboru 
polonistiky. Jeho snahy však prerušila druhá svetová vojna a ukončila tragická smrť vo 
vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Keďže tvorivý odkaz W. Bobeka doposiaľ nebol v 
slovenských, ani v poľských odborných kruhoch dostatočne preskúmaný a podrobený hlbšej 
analýze, za dôstojný rámec na jeho spracovanie a prezentáciu pokladáme blížiace sa 95. výročie 
vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Nemecko-slovenské kultúrne vzťahy 1939–1945 s dôrazom na vysoké školstvo 
PhDr. Michal Schvarc, PhD., Historický ústav, Slovenská akadémia vied 
michal.schvarc@savba.sk  
 
Začiatkom mája 1942 uzatvorila vtedajšia Slovenská republika kultúrnu dohodu so svojím tútorom 
Nemeckou ríšou kultúrnu dohodu. Neznamenalo to však, že by sa do tohto okamihu vzájomné 
vzťahy v oblasti kultúry a školstva nerozvíjali. Práve naopak. Dohoda im dala skôr pevnejší rámec, 
v rámci ktorého sa vzájomná interakcia mala intenzívnejšie odohrávať. Školstvo patrilo medzi tie 
segmenty, kde sa užšia spolupráca nadväzovala už pred májom 1942. Ešte pred vznikom ľudáckej 
republiky nemecká strana uvažovala dosadení nemeckých profesorov na UK a tým o jej 
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usmerňovaní zvnútra. Hoci k týmto otvoreným zásahom nedošlo, nacionálno-socialistická kultúrna 
politika si nachádzala rôzne cesty a metódy, ako sa nenápadným spôsobom v dlhodobejšom 
horizonte dopracovať k splneniu vytýčených cieľov. Ich analýza bude predmetom môjho príspevku. 
 
 
Numerus clausus alebo numerus nullus? Kampane proti menšinovým študentom a ich dopad na 
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského/Slovenskej Univerzity v Bratislave (1929–1940) 
Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Historický ústav, Slovenská akadémia vied 
miloslav.szabo@savba.sk  
 
Prvé rozsiahlejšie študentské vystúpenia proti židovským študentom na Univerzite Komenského 
v Bratislave v rokoch 1929 a 1930 sa odohrali v celoštátnom, československom rámci a reagovali 
na zodpovedajúce tendencie a udalosti na univerzitách v Prahe a Brne (a nepriamo aj v Maďarsku 
a Poľsku). Od polovice 30. rokov sa do popredia dostávajú iniciatívy a akcie študentov z okruhu 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktoré sprevádzali už protižidovské protesty proti premietaniu 
filmu Golem v roku 1936, protičeské demonštrácie o rok neskôr a potom aj radikalizovanie 
poslucháčov univerzity pred a po vyhlásení autonómie na jeseň roku 1938. Tá sa prejavovala vo 
forme demonštrácií, memoránd a aj fyzických útokov proti skutočným alebo domnelým židovským 
študentom. Cieľom príspevku je poukázať na dopad týchto kampaní na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského/Slovenskej Univerzity v Bratislave v rokoch 1929 až 1940. Do akej miery 
zasiahol Filozofickú fakultu dynamický vývin kampaní proti menšinovým študentom prechádzajúci 
od požiadavky na zavedenie tzv. numeru clausu, to znamená obmedzenie počtu „cudzích“ 
študentov podľa ich percentuálneho podielu na obyvateľstve až po radikálne návrhy v zmysle 
numerus nullus, teda ich úplného vylúčenia zo štúdia? 
 
 
Risto Kovijanić – osobnosť na pozadí meniacej sa doby  
Mgr. Eva Škorvanková, PhD., Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK  
eva.skorvankova@uniba.sk  
 
Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil od roku 1927 ako lektor srbochorvátskeho jazyka 
Risto Kovijanić. Tento spisovateľ, prekladateľ (z češtiny a slovenčiny), publicista a básnik bol počas 
svojho pobytu v Bratislave a na Slovensku vedecky, spoločensky aj politicky aktívny. Bratislava a 
Slovensko sa mu stalo večnou láskou a druhou domovinou, napriek tomu že v rokoch prvej 
svetovej vojny bol väznený ako srbský vojak v internačnom tábore vo Veľkom Mederi. Na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil Risto Kovijanić ako prvý lektor pre 
srbochorvátsky jazyk a juhoslovanskú literatúru do roku 1939. Okrem lektorskej práce sa venoval 
archívnemu výskumu (v roku 1931) v slovenských archívoch a lyceálnych knižniciach. Zbieral 
informácie o juhoslovanských, predovšetkým srbských študentoch, ktorí študovali v 18. a 19. 
storočí na území dnešného Slovenska. Zároveň propagoval juhoslovanskú kultúru a literatúru na 
Slovensku a naopak slovenskú kultúru, jazyk a vzťahy slovensko-juhoslovanské v juhoslovanskom a 
srbskom prostredí, čím pomáhal rozvíjať kultúrne styky medzi Slovákmi a Juhoslovanmi a 
propagoval Juhosláviu na Slovensku. Dňa 16. júna 1939 opustil Risto Kovijanić Bratislavu. Odmietol 
pokračovať v lektoráte srbochorvátskeho jazyka na Slovenskej univerzite v Bratislave, keď sa 
rektorom stal Vojtech Tuka, a preto sa vrátil do Juhoslávie. Kovijanić mohol opäť navštíviť 
Bratislavu a Slovensko až po 28 rokoch, v roku 1966. 
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Dejiny Katedry romanistiky. Francúzsky jazyk a literatúra. Zakladatelia a ich osudy (1923–1973) 
doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., Katedra romanistiky, Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry, 
Filozofická fakulta UK 
jana.truhlarova@uniba.sk  
 
Príspevok si kladie za cieľ mapovať dejiny Katedry romanistiky (pôvodne Románsky seminár) ako 
jednej z najstarších katedier na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a popri Slovanskom 
seminári druhej najstaršej jazykovej katedre, kde sa výučba začala už v zimnom semestri školského 
roku 1922/1923, teda ešte pred jej oficiálnym založením r. 1923.  
Pozornosť sa sústredí predovšetkým na vyučovanie francúzštiny a francúzskej literatúry, ako 
disciplín, ktoré Románsky seminár ponúkal ako prvá slovenská vysokoškolská inštitúcia, a ktoré sa 
tu (spolu s rumunčinou) rozvíjajú bez prerušenia dodnes. 
Cieľom je priblížiť najmä staršie obdobia (medzivojnové obdobie, 50. a 60. roky) so zameraním na 
výrazné osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju disciplíny „romanistika“ a vychovali prvé generácie 
znalcov francúzskeho jazyka a literatúry - prekladateľov, redaktorov, vedcov, pedagógov, 
diplomatov. Z nich mnohí neskôr zakladali katedry romanistiky aj na ďalších vysokých školách 
(Prešov, Nitra, Pedagogická fakulta UK a i).  
Popri úlohe prvých českých profesorov (ako bol Jozef Kopál) je zámerom vyzdvihnúť predovšetkým 
prácu osobností ako bol francúzsky lektor a neskôr profesor francúzskej literatúry Léon Chollet, 
ktorý pôsobil na katedre od jej založenia 1923 do núteného odchodu roku 1950, literárneho kritika, 
historika a prekladateľa Antona Vantucha, ktorý tu pôsobil v rokoch 1949–1959 a Jozefa Felixa v 60. 
rokoch 20. storočia.  
Príspevok sa pokúsi priblížiť ich osudy, no najmä rekonštruovať ich metódy a programy výučby 
čiastočne pomocou publikovaných prác, ale predovšetkým prostredníctom dosiaľ nepublikovaných 
dokumentov a málo spracovaných materiálov v archívoch, svedectiev študentov a pod. 
 
 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského z pohľadu dejín správy a diplomatickej činnosti  
Mgr. Ján Valo, PhD., Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
jan.valo@uniba.sk  
 
Príspevok si kladie za cieľ zmapovať a priblížiť Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v 
Bratislave z pohľadov dejín správy, organizačných a kompetenčných zmien a rovnako priblížiť vývoj 
a zmeny diplomatickej produkcie od časov jej vzniku až do súčasnosti. Referát charakterizuje 
všetky organizačné zmeny na dekanáte, ale aj na odborných a pedagogických pracoviskách, zmeny 
v postavení a správe. Tiež charakterizuje úradnú písomnú produkciu fakulty a všetkých jej 
pracovísk v historickom priereze.  
 
 
Literárnovedná slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v medzivojnovom 
období 
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta 
UK 
miloslav.vojtech@uniba.sk  
 
Príspevok bude reflektovať metodologické aspekty vývinu literárnovednej slovakistiky v horizonte 
dvoch desaťročí existencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v období medzi 
dvoma svetovými vojnami. Okrem inštitucionálnych rámcov determinujúcich charakter 
literárnovedného výskumu a jeho súdobé zameranie na širšie slavistické a filologické pozadie bude 
príspevok analyzovať predovšetkým tri navzájom úzko prepojené koncepčné a metodologické 
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posuny: 1. obrat od čechoslovakistických literárnohistorických koncepcií smerom k chápaniu 
slovenskej literatúry ako autonómneho celku; 2. metodologická inovácia pozitivistickej 
literárnohistorickej metódy a počiatky štrukturalizmu; 3. prvá generačná obmena v 30. rokoch 20. 
storočia spojená s metodologickými inováciami a rozšírením zorného poľa literárnovedného 
výskumu. Osobitnú pozornosť bude príspevok venovať vybraným osobnostiam medzivojnovej 
literárnej vedy, ktoré sa podieľali na profilovaní literárnovednej slovakistiky a literárnovedného 
výskumu na fakulte v 20. a 30. rokoch minulého storočia.  
 
 
Jak daleko je z náměstí Krasnoarmějců na náměstí Jana Palacha? Reflexe výzkumu normalizační 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy po deseti letech 
Mgr. Kateřina Volná, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; Mgr. Jakub Jareš, PhD., Ústav dějin 
a archiv Univerzity Karlovy 
katka.volna@volny.cz; jakubjares@gmail.com 
 
V letech 2009 až 2014 jsme jako skupina mladých badatelů vydali tři knihy o normalizační historii 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na začátku v roce 2006, kdy všichni členové týmu byli ještě 
studenty fakulty, bylo naší hlavní motivací otevřít historii, o které se nemluví. Po letech strávených 
v archivu, kde jsme třídili, sepisovali a studovali stovky kartonů fakultní KSČ, se ale náš zájem 
rozšířil. Jedním z hlavních témat výzkumu se stala otázka, jak vlastně fungovala moc v normalizační 
společnosti. Proč jsme se do projektu pustili, co jsme se o minulosti fakulty a o normalizaci obecně 
dozvěděli a jaké kontroverze naše práce vzbudila, shrneme v ohlédnutí po deseti letech. 
 
 
Jazykovedná slovakistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského od jej začiatkov po 
súčasnosť 
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta UK 
pavol.zigo@uniba.sk  
 
Štúdium materinského jazyka patrí k základom akademického vzdelávania na každej národnej 
univerzite. Začiatok slovakistických štúdií na Filozofickej fakulte UK sa odvíja od prvého zasadnutia 
profesorského zboru Filozofickej fakulty UK z 23. septembra 1921, na ktorom boli za prvých 
profesorov fakulty v jazykovedných a literárnovedných odboroch vymenovaní Dr. Jozef Hanuš 
(1862–1941 v odbore dejiny českej literatúry), Dr. Jozef Škultéty (1853–1948, profesor reči a 
literatúry československej), Dr. Miloš Weingart (1890–1939, profesor slovanskej filológie, na FiF UK 
prišiel z Karlovej univerzity), Dr. Albert Pražák (1880–1956, novšia česká a slovenská literatúra, 
predtým pôsobil v Prahe).  
Cieľom príspevku je charakteristika obsahu vyučovania materinského jazyka v jednotlivých etapách 
spoločenského vývinu: na novovzniknutej Filozofickej fakulte UK v kontexte vtedajšej štátnej 
politiky – čechoslovakizmu v rokoch (1923–1938), v období Slovenského štátu (1938–1945), 
v ktorom slovenčina po prvýkrát plnila úlohu štátneho jazyka, neskôr v základných etapách 
povojnového obdobia (1945–1948; 1948–1989, v ktorých prevažovali konvergentné tendencie 
s češtinou); samostatnú časť tvorí obdobie od r. 1989 až po súčasnosť. Náplňou príspevku 
sú charakteristiky jazykovej politiky a základných výskumných stratégií vo väzbách na oficiálnu 
štátnu politiku jednotlivých období periodizácie dejín spisovného jazyka. Vo vzťahu k súčasnému 
obdobiu sa príspevok zaoberá otázkami fungovania národného jazyka v zmenenej politickej, 
ekonomickej aj jazykovej situácii na začiatku 21. storočia a nárokmi na vyučovanie slovenského 
jazyka v prepojení na súčasné spoločenské potreby.  
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