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

Forma konania kurzu bude závisieť od vývinu pandemickej situácie.
Kurz sa otvorí len v prípade dostatočného počtu zapísaných študentov.

Kurzy určené pre bakalársky stupeň štúdia:

Názov kurzu: Interpretačný seminár
Vyučujúca: Mgr. Marianna Koliová, PhD.
Seminár bude zameraný na podoby cestopisného žánru v slovenskom literárnom kontexte 19.
storočia. Cestopis predstavuje hraničný, ako aj hranice prekračujúci žáner, ktorý sa vyznačuje
oscilovaním medzi  dokumentárnosťou  a literárnosťou,  medzi  faktom a fikciou.  Zároveň je
obrazom dobového kultúrno-politického a literárno-estetického diskurzu, ako aj individuálnej
autorskej  stratégie  a kreativity.  Na seminároch sa budeme venovať analýze a interpretácii
cestopisov  J.  Kollára,  A.  Medňanského,  J.  M.  Hurbana,  B.  Nosáka,  G.  K.  Zechentera-
Laskomerského, T. Vansovej a M. Kukučína. 

Názov kurzu: Interpretačný seminár
Vyučujúci: Mgr. Albert Lučanský
Cieľom  predmetu  je  oboznámiť  študentov  s knihami  Starého  zákona.  Študenti  si  osvoja
základné  vedomosti  o historickom  pozadí  vzniku  jednotlivých  kníh,  oboznámia  sa  s ich
literárnou  stránkou  (literárny  druh,  žáner,  kompozícia,  intertextualita...)  a problematikou
výkladu. Študenti budú pracovať s biblickými 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. Forma konania  seminárov  bude závisieť  od  vývinu
pandemickej situácie.

Názov kurzu: Slovenská literatúra 19. storočia v divadle a filme
Vyučujúca: Mgr. Marianna Koliová, PhD.
Seminár  bude  zameraný  na  analýzu,  interpretáciu  a komparáciu  vybraných  slovenských
prozaických i dramatických diel 19. storočia (od J. M. Hurbana, J. Kalinčiaka, J. Palárika, S.
H.  Vajanského,  P.  O.  Hviezdoslava,  M.  Kukučína  a  J.  G.  Tajovského)  a  ich filmových
adaptácií. Cieľ seminára spočíva v rozvíjaní kompetencie študentov určiť adaptačnú stratégiu
toho-ktorého  filmu,  ako  aj v rozvíjaní  schopnosti  sledovať  a  identifikovať  semiotickú
koreláciu medzi literárnym dielom a filmovým prevedením. 

Názov kurzu: Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia
Vyučujúca: Mgr. Anna Bukovinová
Seminár sa zameriava na získanie základných poznatkov o premenách literárnej situácie na
Slovensku v druhej  polovici  20.  storočia (od roku 1945 po rok 1989),  pričom zohľadňuje
podoby  literatúry  v totalitnom  zriadení,  ako  aj  tendencie  k jej  pluralizácii.  Predmetom
textovej  analýzy  a interpretácie  budú  básnické  a prozaické  texty,  ktoré  reprezentujú
najdôležitejšie skupinové aj individuálne podoby literárnej tvorby tohto obdobia. Na základe
štúdia sekundárnych materiálov a empirického čítania vybranej beletrie si študenti a študentky



budú môcť osvojiť schopnosť samostatnej interpretácie literárnych textov, ako aj vnímanie
špecifík v rámci jednotlivých poetík.

Názov kurzu: Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia
Vyučujúca: Mgr. Kristína Krajanová
Cieľom  kurzu  bude  prehlbovať  analytické  a  interpretačné  zručnosti  študentov  literatúry.
Semináre budú zamerané na interpretovanie prozaických textov. Budeme sa venovať žánru
poviedky, novely,  najmä však románu. Študenti budú čítať diela, ktoré predstavujú prierez
slovenskej  prózy  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  texte.  Výstupom  z  predmetu  bude  záverečná
interpretačná esej.

Názov kurzu: Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia
Vyučujúci: Mgr. Viktor Suchý
Predmetom čítania,  textovej  analýzy a  interpretácie  budú texty slovenskej  poézie  a  prózy
rokov 1909 – 1989 (I. Krasko, L. Novomeský, Š. Strážay, M. Urban, D. Mitana, R. Sloboda).
Semináre  sú  vedené formou  diskusie.  Poslucháčky a  poslucháči  sú  pozvaní  konfrontovať
vlastné  čítanie  a  premýšľanie  s  dobovými  (literárna  kritika),  neskoršími  i  súčasnými
metatextami  (monografie  a  štúdie  o autoroch,  spomienky,  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 aj magisterský stupeň štúdia:

Názov kurzu: Kapitoly zo svetovej literatúry 1.
Vyučujúci: Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Kurz  sa  zameriava  na  interpretačno-kontextualizačné  priblíženie  výrazných  diel  rôznych
svetových literatúr. V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 pôjde o dôležité prózy
dvadsiateho storočia  od autorov ako Marcel  Proust,  Oscar  Wilde,  Leonid  Andrejev,  Ivan
Bunin,  Thomas  Mann,  Francis  Scott  Fitzgerald,  Virginia  Woolfová,  Paul  Auster  a Kurt
Vonnegut.  Ústredným  spojivom  medzi  analyzovanými  dielami  bude  skúmanie  podôb
moderny a postmoderny v rôznych kultúrno-literárnych kontextoch a autorských realizáciách.
Predmetom skúmania budú aj texty dôležitých (dobových) filozofov a literárnych teoretikov.
Cieľom  kurzu  je  komplexnejšie  pochopenie  moderny  a postmoderny,  ako  aj  rozvíjanie
čitateľskej kompetencie.

Kurzy určené pre magisterský stupeň štúdia:

Názov kurzu: Literárnokritický seminár
Vyučujúci: Mgr. Peter Darovec, PhD.
Cieľom seminárneho kurzu je získať  teoretické  aj  praktické  znalosti  a  zručnosti  v oblasti
literárnej  kritiky.  Kurz  je  orientovaný  prakticky,  jeho finálnym cieľom je  napísať  a  pred



kolegami aj obhájiť vlastný literárnokritický text, ktorý spĺňa štandardy časopiseckej literárnej
kritiky.  Tomu  predchádza  získanie  teoretických  základov  o  literárnokritických  žánroch,
prístupoch  a  postupoch  demonštrovaných  na  tvorbe  významných  literárnych  kritikov
súčasnosti a nedávnej minulosti.

Názov kurzu: Literárna kritika a historiografia 1
Vyučujúca: Mgr. Zuzana Kubusová
Kurz  poskytne  študentovi  možnosť  zoznámiť  sa  prostredníctvom  konkrétnych  textov  s
jednotlivými podobami slovenského literárnokritického a literárnohistorického písania v prvej
polovici  20.  storočia.  Poslucháč  si  osvojí  základné  charakteristiky  najvýraznejších
literárnokritických štýlov, osobností a literárnohistorických metodológií.


