
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)  

Všeobecná charakteristika študijného programu 

Absolvent bakalárkskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v 

kombinácii) získa poznatky o jazyku a o jazykovede vo všeobecnosti a o zákonitostiach všetkých 

rovín systému súčasného spisovného slovenského jazyka. V literárnej zložke spoznáva teóriu 

literatúry, metodológiu interpretácie umeleckého textu a dejiny slovenskej literatúry od raného 

stredoveku po literatúru prvej polovice 20. storočia v kontexte európskej literatúry. V priebehu štúdia 

sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími vedomosťami potrebnými pre výučbu akademických 

predmetov. Ovláda odborný obsah disciplíny slovenský jazyk a literatúra ako špecifickú oblasť 

ľudského poznania. S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý 

celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z 

metód pedagogického výskumu a všeobecnej didaktiky. 

 

Uplatnenie absolventov: 

Absolvent štúdia je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na druhom stupni vysokoškolského 

vzdelávania. V pedagogickej praxi a pri inštitucionálnom vzdelávaní sa môže uplatniť iba ako 

pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, ďalej 

ako asistent pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí v škole a v centrách 

voľného času detí a mládeže, napr. v literárnych, dramatických, interpretačno-recitačných záujmových 

útvaroch a pod., tiež ako asistent učiteľa v rôznych školách umeleckého zamerania (ZUŠ, 

konzervatóriá, a to v odboroch literárnej tvorivosti, recitácií, tvorivej dramatiky, inscenačného umenia 

a pod.). Na trhu práce je priestor pre jeho uplatnenie i pri riadení školstva v reláciách s pomocnými 

funkciami pri administratívno-metodickom pôsobení. Napokon môže byť užitočným pracovníkom pri 

spravovaní školských knižníc, v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére 

masmediálnej komunikácie. 

 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry otvárame v nasledujúcich kombináciách: 

    anglický jazyk a literatúra 

    nemecký jazyk a literatúra 

    filozofia 

    história 

    náboženská výchova 

 

Garant: Baláková Dana, doc. PhDr., PhD., Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD.     

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 


