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KARCH-211-2/2022 D II/1 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady študijných programov Archeológia (1. a 2. stupeň), 

25. 01. 2021 o 13.00 hod. dištančnou formou cez MS Teams 

 

 

Prítomní: M. Bača, N. Gerthoferová (zástupkyňa študentov), T. König, M. Novák (zástupca 

zamestnávateľov), R. Salisbury, prof. T. Taylor 

Ospravedlnení: doc. V. Múcska 

Zapisovateľ: T. König 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Študijný program Archeológia, bakalársky stupeň 

3. Študijný program Archeológia, magisterský stupeň 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Pozvaní členovia Rady študijných programov (telefonicky), predbežný program schôdze bol 

odoslaný elektronickou poštou (24. 01. 2022).   

 

Bod 1) 

Zasadnutie otvoril vedúci katedry (T. König) s tým, že predstavil členov rady a všetkých 

zúčastnených oboznámil s pripraveným programom a úlohami, ktoré z neho vyplývajú. 

Ďalej sa postupovalo už podľa jednotlivých bodov programu.  

 

Bod 2) 

Členovia rady sa zhodli na tom, že študijný plán (ŠP) má na bakalárskom stupni v zásade 

nezmenenú podobu dve až tri dekády. Svojou štruktúrou odráža kultúrno-historický prístup 

v dobe, kedy už všade vo svete v archeológii prebieha tzv. „tretia vedecká revolúcia“ (podľa 

K. Kristiansena). Štruktúra predmetov, ktorá je orientovaná výrazne humanitne, tak 

vyžaduje programovú a progresívnu revíziu.  

 

Niektoré predmety bude v rámci ŠP náležité zaradiť medzi povinné (napr. antropológia). 

Dôležité je čo najviac zahrnúť do výuky moderné vedecké metódy, ako je to zvykom na 

univerzitách vo Veľkej Británii, Holandsku či v Škandinávii. Práve oni môžu poskytnúť 

zručnosti (tzv. transferable skills), ktoré otvárajú možnosti pracovného uplatnenia už aj 
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absolventom bakalárskeho stupňa.  Až doposiaľ sa počítalo s tým, že viac-menej všetci 

budú pokračovať na stupni magisterskom. Ak ide o archeológiu, takýto postup je 

očakávaný. Absolventi bakalárskeho stupňa vybavení špecifickými zručnosťami si však 

budú môcť nájsť uplatnenie na trhu práce aj bez toho, aby boli nútení v štúdiu pokračovať. 

Tieto zručnosti budú takisto zahŕňať zdatnosť pracovať v teréne, participovať na prácach 

dokumentačných či post-exkavačných (vedieť napísať vedeckú správu, pracovať 

v laboratóriu a pod.). Avizované úpravy v ŠP by tak mali v konečnom dôsledku zvýšiť 

hodnotu a atraktivitu prvého stupňa štúdia.   

 

Ak ide o ďalšie možnosti, ako inovovať ŠP, diskutované boli ešte také oblasti bádania ako 

napríklad analytické metódy, fenomén evolúcie človeka, socio-kultúrna antropológia 

či dejiny archeológie so zameraním na strednú Európu. Skôr, ako by sa však pristúpilo 

k akýmkoľvek záverom, bude potrebné vykonať dôsledný audit obsahu jednotlivých 

predmetov prítomných v aktuálnom ŠP. V princípe sa však Rada študijných programov 

zhodla, že záber bakalárskeho stupňa štúdia môže mať všeobecnejší charakter. 

 

Bod 3) 

Viaceré z postrehov, ktoré odzneli v predchádzajúcom bode, je v určitej miere možné 

uplatniť aj pri magisterskom stupni ŠP Archeológia. Je tomu tak najmä preto, že súčasný ŠP 

je koncepčne poňatý ako pokračovanie bakalárskeho stupňa s tým rozdielom, že 

poslucháčom sú poskytované  vedomosti s väčšou mierou zložitosti či v rámci širšieho 

geografického záberu (stredná Európa).  

 

Členovia rady sa zhodli na tom, že smerovanie druhého stupňa by malo sledovať skôr 

tematicky zamerané okruhy problémov (napríklad praveké umenie, správanie sa človeka vo 

vzťahu k fenoménu zomierania a smrti, spoločenské a ekonomické otázky a pod.) bez toho, 

aby sa učivo obmedzovalo výlučne na príklady z územia Slovenska či strednej Európy. 

  

Pomer medzi povinnými a povinne voliteľnými predmetmi bude ešte predmetom ďalšieho 

posudzovania, avšak výsledkom konsenzu bolo konštatovanie, že medzi povinné predmety 

by mal patriť aj predmet ako ‘Advanced Theory and Method’. Želanou súčasťou ponuky 

predmetov by mali byť tie s interdisciplinárnym zameraním (geografia, chémia, ekonómia 

a pod.). Vítaná je aj možnosť využitia predmetov ponúkaných na iných fakultách UK.  

 

Bod 4) 

Súčasťou rozpravy bola aj otázka možností externého posudzovania výstupov súvisiacich so 

vzdelávaním v rámci ŠP Archeológia. Už dlhodobo je bežnou praxou posudzovanie 

záverečných prác oponentmi z externého prostredia. Takáto spätná väzba je teda určite 
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vítaná. Za rozšírenie tohto záberu možno nakoniec chápať práve aj princíp fungovania Rady 

študijného programu (účasť M. Nováka a R. Salisburyho). Diskutované úpravy študijných 

plánov si však vyžadujú uvážlivý prístup a teda, musia sa diať postupne a systematicky. 

 

Bod 5) 

Vedúci katedry poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa bude 

konať v priebehu druhej polovice roka 2022 s tým, že priebežne budú členovia ďalej 

komunikovať.  

 

Zapísal: T. König 

Overil: M. Bača 

Podpísal: prof. T. Taylor 

 

 
 


