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Názov kurzu: Rétorika, prezentačné a komunikačné zručnosti 

Počet kreditov za kurz: 6 

Počet hodín: 12  

Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

Termíny výučby:  

Miesto konania: Šoltésovej č. 4 

Čas konania : 

Krátky abstrakt kurzu:  

Vymedzenie predmetu rétoriky (historická perspektíva a súčasné chápanie). Rétorika a 

štylistika. Rečnícka komunikácia a jej zložky. Diferenciácia rečníckych prejavov. Príprava na 

rečnícke vystúpenie a kompozícia rečníckeho prejavu. Výrazová zložka rečníckeho prejavu. 

Prednes. Prednáška. Typy rečníckych prejavov. Skupinová rečnícka komunikácia. Náučná 

diskusia. Rozhodovacia diskusia. Poslanie rétoriky v súčasnosti. Vystúpenie a prezentácia. 

Poskytovanie spätnej väzby. Postavenie rečníka v niektorých komunikačných situáciách. 

Formy diskusií. Komunikácia, interný a externý systém komunikácie. Proxemika. Vizuálne 

kinetické prostriedky a miera ich uplatňovania v komunikácii a v rétorike. Haptika. Kolorika a 

olfaktorika. Komunikanti. Komunikačné prostredie. Presvedčovanie ako komunikačný proces. 

Persuázne techniky. Zvláštnosti forenznej komunikácie. 

  

 

 

 

Názov  kurzu : Slovo v súvislostiach 
 

 

 

Názov kurzu: Slovo v súvislostiach 
Počet hodín kurzu:  12 

Počet kreditov za kurz: 6 

Meno prednášateľa: prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc. 

Termíny:  

Čas a miesto konania kurzov: PDFUK – Šoltésovej č. 4 

Krátky abstrakt kurzu:  

Predmet je zameraný na vysvetlenie štruktúrnych, sémantických, textových, 

translatologických a korpusolingvistických prístupov ku skúmaniu a interpretácii jazyka. 

Témy sú zamerané na priblíženie otázok o slove, o jeho fungovaní v systéme a v texte, 

o otázke ekvivalentnosti slova z pohľadu jazykového systému a tiež z pohľadu jeho 

fungovania v texte a tiež otázkam najmodernejších metód extrakcie, vyhodnocovaniu 

a spracovaniu dát pomocou exaktných metód v rámci korpusovej lingvistiky. 

 

 

 



Názov  kurzu : Kognitívna, generatívna a systémová lingvistika 
 

 

 

Názov kurzu: Kognitívna, generatívna a systémová lingvistika 
Počet hodín kurzu:  12 

Počet kreditov za kurz: 6 

Meno prednášateľa: prof. PhDr. Richard repka, CSc. 

Termíny:  

Čas a miesto konania kurzov: PDFUK – Šoltésovej č. 4 

Krátky abstrakt kurzu:  

Predmet všeobecnej synchrónnej jazykovedy, základné metodologické problémy systémovej 

lingvistiky, genetická klasifikácia jazykov, od reči k jazyku, rečové jednotky a ich triedy, 

jazykové jednotky, štandardné deskriptívne koncepcie, jazyk ako kultúrny jav, pragmatická 

interpretácia jazykového systému, generatívna gramatika, jazykový systém ako kognitívna 

realita, teória pádu, teória tematických rolí, od jazyka ku komunikátu. 

 

Poznámky : 

 

1.  prihlasovanie na  kurzy  je len prostredníctvom AIS 2  

 

 

V čase  od 18.9.2017 – 1.10.2017 (do 23:55)  bude AIS2 otvorený pre zápis predmetov pre 

študentov doktorandského štúdia. Po tomto termíne sa systém uzatvára.  Zápis predmetov do 

svojho zápisného listu si realizuje každý študent sám. Po tomto termíne dodatočné opravy a 

zapisovanie predmetov nie je možné. Za správne zapísanie predmetov zodpovedá študent, 

ktorý sa riadi rozvrhom hodín pre doktorandské štúdium, na základe ktorého vie, ktoré kurzy 

budú v danom semestri realizované.  Zvlášť  upozorňujeme na nutnosť mať na lište  pri 

zápise zadaný správny  - čiže v tomto prípade, zimný semester. Oznámenie o otvorení, 

resp. neotvorení kurzu, bude k dispozícii  hneď po ukončení prihlasovania sa na kurzy.  

  

Zápisné listy nie je potrebné odovzdávať na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia PdF 

UK.  Ak študent prihlásený kurz neabsolvuje, získa zaňho FX, ak si kurz nezapísal, ale bude 

naňho chodiť,  nebude môcť byť v ňom hodnotený. 

 

 

 

S pozdravom  

                                                                                    Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.  

                                                                         Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium  

 

 


