
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

 Špecializujeme sa na dejiny slovenskej literatúry, literárnu teóriu i kritiku.

 Sme stabilnou, aktívnou a tvorivou katedrou v rámci Filozofickej fakulty.

 Ponúkame  Ti  veľké  množstvo  študijných  kombinácií  v  rámci  rozličných  bakalárskych  aj  magisterských
študijných programov (jednoodborové štúdium, štúdium učiteľstva a prekladateľstva-tlmočníctva).

 Ak by si bádania stále nemal dosť a chcel by si vedieť viac, naša katedra Ti ponúka doktorandský stupeň
štúdia (odbor slovenská literatúra).

„Najprv čítaj dobré knihy, lebo inak sa k nim možno nikdy nedostaneš.“  (Henry David Thoreau)

 V rámci výskumných projektov spolupracujeme so slavistickými a slovakistickými pracoviskami v zahraničí
(Poľsko, Španielsko, Rusko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia).

 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy má v rámci programu Erasmus uzavreté zmluvy s univerzitnými
pracoviskami v Českej republike, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku a Taliansku.

 V rámci medzivládnych dohôd či iných výmenných programov na katedre realizujeme študijné a výskumné
pobyty štipendistov zo zahraničia so záujmom o slovenskú literatúru.



Čo Ťa naučíme?

Ponúkame Ti široký výber študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia:

 v jednoodborovom štúdiu v programe slovenský jazyk a literatúra (bakalársky i magisterský stupeň – 
bakalársky stupeň sa otvára každý druhý rok),

 v dvojodborovom učiteľskom štúdiu v programoch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším 
predmetom (bakalársky i magisterský stupeň),

 v programoch tlmočníctva a prekladateľstva slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s cudzím jazykom 
(bakalársky i magisterský stupeň),

 v programe slovenský jazyk a literatúra (doktorandský stupeň).

Na čo sa naše kurzy zameriavajú?

 dejiny slovenskej literatúry od 9. do konca 19. storočia 

 dejiny slovenskej literatúry 20. storočia

 súčasná slovenská literatúra

 teória literatúry

 teória drámy

 interpretácia literárnych textov

 tvorivé písanie

 základy edičnej a redakčnej praxe

 preklad

 literárna kritika a historiografia

 dejiny literárneho myslenia

 dejiny českej a inonárodných literatúr



Aké vedomosti a schopnosti získaš vďaka štúdiu u nás?

 Prehĺbiš kritické myslenie.

 V príprave na semináre si zlepšíš schopnosť vyhľadávať a spracovávať relevantné zdroje.

 Na seminároch si osvojíš schopnosť slušne, vecne a logicky argumentovať, zdôvodňovať a formulovať 
vlastné závery.

 Nadobudneš vedomosti z literárnej histórie, teórie a kritiky.

 Dokážeš hľadať spoločné i rozdielne znaky slovenskej literatúry a literatúr národov Európy i sveta.

 Zistíš, že interpretácia literárneho textu sa nezameriava len na tému.

 Naučíš sa aplikovať literárnovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére vzdelávania, umenia, médií a 
kultúry.

 Zdokonalíš si schopnosť flexibilne adaptovať odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe.

 U nás sa naučíš tvorivo a efektívne pracovať ako jednotlivec i ako člen tímu.

 Lepšie si uvedomíš hodnotové a kultúrnospoločenské súvislosti odborného a verejného diania.

Kde sa uplatníš?

 ako učiteľ na všetkých stupňoch škôl

 ako spisovateľ, prekladateľ a tlmočník

 ako novinár, vydavateľ, editor, redaktor a korektor

 vo svete elektronických médií a sociálnych sietí

 v komunikačných, PR a reklamných oddeleniach organizácií a firiem



Aké sú podmienky prijatia?

1. Vyplň a pošli prihlášku.

2. Zmaturuj.

3. Zvládni prijímacie skúšky (v prípade, že celkový záujem o bakalárske štúdium na FiF UK prevyšuje jej kapacitu – 

väčšinou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.; v prípade niektorých 

študijných programov fakulta požaduje absolvovanie špecifických skúšok na overenie osobnostných a talentových 

predpokladov či nadštandardných poznatkov potrebných pre konkrétny študijný program).


