
Anotácie povinne voliteľných a voliteľných kurzov KSLLV v LS 2019/20

Kurzy určené pre bakalársky stupeň štúdia:

Názov kurzu: Česká literatúra 2
Vyučujúci: Mgr. Peter Darovec, PhD.  
Poslucháči získajú obraz o literárnohistorickom vývine českej literatúry od nástupu moderny
na začiatku 20. storočia až do 70. rokov. Budú oboznámení s dobovými literárnymi smermi,
generáciami  a  tvorbou  reprezentatívnych  autorov  vrátane  predstaviteľov  inonárodnej
a inojazyčnej  literatúry  na  českom  území.  Budú  interpretovať  najvýraznejšie  básnické,
prozaické a dramatické diela tohto obdobia. 

Názov kurzu: Interpretačný seminár
Vyučujúci: Mgr. Kristína Krajanová
Cieľom kurzu bude prehlbovať interpretačné zručnosti študentov literatúry. Semináre budú
zamerané na interpretovanie románov – tomuto žánru sa budeme venovať najskôr teoreticky.
Následne  budú  študenti  čítať  vybrané  diela,  ktoré  budú  prierezom slovenskej  románovej
tvorby dvadsiatych rokov 20. storočia. Na seminároch si študenti zopakujú poznatky z teórie
prózy, ktoré budú aplikovať pri interpretácii diel. Základom každého seminára bude diskusia
o prečítanom diele. Výstupom z predmetu bude interpretačná esej.

Názov kurzu: Interpretačný seminár
Vyučujúci: Mgr. Albert Lučanský
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov o knihách Nového zákona. Študenti si osvoja 
základne vedomosti o historickom pozadí vzniku jednotlivých kníh, oboznámia sa s ich 
literárnou stránkou (literárny druh, žáner, kompozícia, intertextualita, postavy, historické, 
kultúrne a náboženské súvislosti...) a problematikou výkladu. Študenti budú pracovať 
s novozákonnými textami, analyzovať a interpretovať ich obsah, témy, motívy, postavy, 
symboly, ideové či filozofické pozadie a všímať si ich vplyv na svetovú a slovenskú literárnu 
tradíciu. 

Názov kurzu: Teória literatúry 2
Vyučujúci:  doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Predmet  je  zameraný  na  prehĺbenie  interpretácie  literárneho  textu,  poznanie  jej  typov  a
metód,  pričom  nadväzuje  na  Teóriu  literatúry  zo  ZS.  Všetky  bloky  problematiky  budú
preberané na poézii i próze. Témami budú: vrstvy a rozmery básne, ktoré možno zahrnúť do
interpretácie;  koncepcia otvoreného diela  a jej  inšpirácia  pre interpretáciu prózy;  pôvod a
typy metafory so zameraním na farebnosť; rým ako prejav virtuozity i hravosti; čas a priestor
ako mnohovrstvové kategórie života i umenia; literárne postavy, ich typológie, rozmanitosť,
stereotypy  i  prekvapivé  aspekty;  mlčanie  a  ticho,  ich  významy  v  bežnej  komunikácii  a
spôsoby vyjadrenia  v  literatúre.  Cieľom je  ukázať  hĺbku interpretácie  v  tom,  že  čerpá  z
poznania teórie a zároveň je napojená na čitateľský zážitok. 



Názov kurzu: Textológia
Vyučujúci: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Študent získa základné poznatky o textológii ako literárnovednej a lingvistickej disciplíne a
získa základné textologické poznatky a zručnosti využiteľné v textologickej a edičnej praxi.

Názov kurzu: Textový seminár zo súčasnej slovenskej literatúry
Vyučujúci: Mgr. Anna Bukovinová

Kurz sa bude orientovať na získanie základných poznatkov o premenách literárnej situácie od
roku 1989 až po súčasnosť.  Predmetom seminára  budú analyticko-interpretačné  sondy do
básnických  a prozaických  textov,  ktoré  zásadnejším  spôsobom  ovplyvnili  a aktuálne
ovplyvňujú charakter  súčasnej  slovenskej  literatúry.  Študenti  získajú prehľad o kľúčových
tendenciách,  ktoré  podmieňujú  výrazovo-významovú  podobu  súčasnej  literárnej  tvorby
i o tom, akým spôsobom sa po roku 1989 modifikoval vzťah autorov k literárnej tradícii. 

Názov kurzu: Textový seminár zo súčasnej slovenskej literatúry
Vyučujúci: Mgr. Viktor Suchý
Predmetom čítania, analýzy a interpretácie budú texty slovenskej poézie a prózy rokov 1989 
– 2019 (Ružičková, Kucbelová, Ferenčuhová, Macsovszky, Habaj, Groch, Milčák, Kuniak, 
Bendzák, Dobrakovová, Šikulová, Žuchová, Kompaníková, Beňová, Rosová, Rozenbergová, 
Pišťanek, Taragel, Balla, Rankov, Otčenáš, Vadas, Kopcsay, Krištúfek, Staviarsky). 
Semináre sú vedené formou diskusie. Poslucháčky a poslucháči sú pozvaní konfrontovať 
vlastné čítanie a premýšľanie s metatextami (recenzie, štúdie, rozhovory a pod.). Nadobudnú 
schopnosť pochopiť literárny text v jeho semiotických, literárnohistorických a estetických 
súvislostiach. Očakáva sa ich aktívna účasť a vypracovanie interpretačnej eseje. Konkrétnu 
náplň seminára môžu svojimi preferenciami ovplyvniť.

Kurzy určené pre bakalársky stupeň štúdia:

Názov kurzu: Literárna exkurzia 
Vyučujúci: Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Literárna exkurzia je orientovaná na oboznámenie sa s literárnymi pamiatkami a s literárnymi
inštitúciami,  múzeami,  archívnymi  pracoviskami a  knižnicami  na Slovensku a v zahraničí
prostredníctvom ich návštevy. Program literárnej exkurzie sa v každom roku líši. V letnom
semestri  akademického roku 2019/21 v rámci  predmetu študenti/študentky navštívia  rôzne
kultúrne  ustanovizne  v Budapešti.  Cieľom  kurzu  je  sprítomňovanie  procesov  literárnej
histórie a súčasnosti, ako aj rozvíjanie kultúrneho vedomia študentov/študentiek. 

Názov kurzu: Tvorivé písanie
Vyučujúci: Mgr. Viktor Suchý
Úvod kurzu patrí tvorivému čítaniu, analýze a interpretácii textov skúsených autoriek a 
autorov. Ďalšie semináre sú vedené formou autorského čítania pôvodných textov (básní, 
poviedok, článkov, reportáží, esejí, denníkov, prekladov) študentiek a študentov. Nasleduje 



interpretačná a kritická diskusia. Poslucháčky a poslucháči sú pozvaní pod dohľadom 
skúseného lektora na vlastnej koži si vyskúšať, čo to znamená byť spisovateľkou, 
spisovateľom či publicistom. Očakáva sa ich aktívna účasť v diskusiách a vytvorenie 
vlastného diela. Konkrétnu náplň seminára môžu svojimi preferenciami ovplyvniť.

Kurzy určené pre magisterský stupeň štúdia:

Názov kurzu: Cultural History of Slovakia between East and West
Vyučujúci: Mgr. Marianna Koliová, PhD.
Seminár bude venovaný genéze, vývinu a významovým obsahom dichotómie Východ – 
Západ. Následne sa bližšie pozrieme na kultúrne dejiny Slovenska a ich situovanosť medzi 
východnou a západnou tradíciou, a to cez historické udalosti a útvary (napr. Veľká Morava), 
ako aj osobnosti (napr. Ľ. Štúr, Š. Launer, S. H. Vajanský, L. Novomeský, D. Tatarka, P. 
Vilikovský), ktoré nejakým spôsobom oscilujú medzi Východom a Západom, resp. túto 
dvojpólovosť vo svojich dielach tematizujú. Taktiež sa budeme venovať konceptu strednej 
Európy, ktorý tvorí istú alternatívu k dichotomickému chápaniu na západnú a východnú 
sféru.

Názov kurzu: Kapitoly zo svetovej literatúry 2 
Vyučujúci: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.
Kurz  je  zameraný  na  dejiny  európskej  drámy  20.  storočia.  Časť  hodín  bude  venovaná
prednáškam  a časť  (cca  1/3)  čítaniu  a interpretácii  vybraných  dramatických  diel.  Ak  to
program  divadiel  v  Bratislave  umožní,  je  v pláne  aj  návšteva  divadelného  predstavenia
s následnou diskusiou o predstavení. 

Názov kurzu: Literárna kritika a historiografia 2
Vyučujúci: prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.
Seminár  nadväzuje  na  predmet  Literárna  kritika  a historiografia  1  s tým,  že  tentoraz  je
zameraný  na obdobie 20.  a 21.  storočia  v slovenskej  literatúre.  Venovať  sa bude analýze
ťažiskových  alebo  z istého  hľadiska  relevantných  literárnohistorických  diel  a
literárnokritických  textov  z uvedeného  obdobia  a metodologickému  poučeniu  z nich.  Pre
činnosť na seminároch budú východiskom dôkladne vypracované seminárne práce študentov
na zadané témy.

Názov kurzu: Literárna kritika a historiografia 2
Vyučujúci: Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Na  seminároch  sa  študenti  oboznámia  sa  s prácami  popredných  slovenských  literárnych
kritikov  a historikov,  ktorí  formovali  myslenie  o literatúre  a literárnej  vede  od  polovice
dvadsiateho storočia po súčasnosť. Prostredníctvom analýzy a komparácie dobových kritík
a reflexií  aktuálneho  literárneho  a kultúrnospoločenského  diania  tak  budú  mať  možnosť
sledovať vývin prístupov od doktrinárskej literárnej kritiky a histórie v období 50. rokov cez
nitriansku  školu  interpretácie  umeleckého  textu  (František  Miko)  a nadväzovanie  na
štrukturalizmus,  „etickú  kritiku“  Milana  Hamadu  až  po  otrasený  štatút  literárnych  dejín



v postmodernom diskurze po roku 1989. Študenti/študentky sa tiež zoznámia s dôležitými
textami literárnych vedcov ako Július Noge, Miloš Tomčík, Stanislav Šmatlák, Oskár Čepan,
Nora Krausová, Pavol Plutko,  Igor Liba,  Ján Števček, Viliam Marčok, Peter Zajac,  Valér
Mikula,  Marta  Součková,  Jaroslav  Šrank,  Peter  Darovec  a ďalších.  Cieľom  kurzu  je
rozvíjanie čitateľskej kompetencie pri práci s metaliterárnymi textami.

Názov kurzu: Literárna veda
Vyučujúci:  doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Predmet je zameraný na prehľad vybraných metód v literárnej  vede,  filozofii  a estetike v
rámci  inonárodných  kontextov  i  slovenskej  kultúry.  Témami  budú:  pozitivizmus  a  jeho
skúmanie  autorských  životopisov;  formalizmus  a  štrukturalizmus  a  ich  prínos  pre  hĺbku
interpretácie literárnych diel; psychoanalýza a jej prienik do funkcií libida pri tvorbe, ale aj
do bytostného písania s túžbou nájsť zmysel života; psychoanalytická fenomenológia a jej
skúmanie  prírodných  živlov  (najmä  ohňa  a  vody)  v  obrazotvornosti;  semiológia  a
postmoderná  filozofia  a  ich  podnety  na  odstup  od  klamstiev  a  moci  jazyka.  Na  každej
prednáške budú spomenuté básne, prípadne prózy zo slovenskej či svetovej literatúry a budú
premietnuté  reprodukcie  výtvarných  diel.  Cieľom predmetu  je  totiž  ukázať,  ako  je  veda
napojená na silu umenia.

Názov kurzu: Textový seminár zo slovenskej literatúry 19. storočia
Vyučujúci: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.
Seminár  bude venovaný praktickým otázkam didaktiky  slovenskej  literatúry  19.  storočia.
Cieľom semináru je vytvoriť texty (životopisy kanonizovaných autorov a slovník žánrových,
literárnoteoretických a literárnohistorických pojmov), a vybrať vhodné úryvky pre výučbu
slovenskej literatúry na stredných školách. Tematicky sa seminár bude venovať dielam zo
zoznamu  štandardizovaných  textov  (tzv.  povinné  čítanie)  v súlade  s  platným  štátnym
vzdelávacím programom. 


