
História 
 
 
Všeobecná charakteristika študijného programu: 
Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je 
vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením 
školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej 
časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Súčasťou študijnej časti 
individuálneho študijného plánu sú predmety zamerané na zvládnutie teoretických 
predpokladov a metodologických postupov. Praktické zvládnutie rozpracovania dizertačnej 
práce sa predstavuje a hodnotí na doktorandských seminároch (privatissimum 1, 2, 3, 4, 5). 
Študenti odboru slovenské dejiny získajú schopnosti pre samostatný vedecký výskum v 
oblasti historických a príbuzných humanitných vied. Majú predpoklady riešiť zložité 
výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké 
projekty doma i v zahraničí. 
 
Uplatnenie absolventov: 
Študenti tohto odboru nadobudnú a zvládnu všetky základné princípy a metódy vedeckej 
práce v oblasti historických disciplín so špecifikom na osobitosti slovenského historického 
výskumu a interpretácie spoločenských javov v minulosti. Samostatne formulujú vedecký 
problém, ktorý dokážu na základe výskumu objektívne, logicky a zreteľne prezentovať v 
rôznych formách  vedeckej syntézy, sú schopní zúčastňovať sa na teoretickom rozvoji 
vedného odboru. Študenti odboru si osvojujú najnovšie poznatky z historických disciplín, sú 
schopní pracovať samostatne alebo ako členovia tvorivých vedeckých tímov, majú 
predpoklady pre interdisciplinárnu spoluprácu, sú pripravení aktívne sa podieľať a zapájať sa 
do medzinárodného výskumu. Absolventi odboru sa dokážu uplatniť vo vedeckých 
inštitúciách (Slovenská akadémia vied, univerzity a pod.), múzeách, archívoch, štátnom 
sektore, mimovládnych organizáciách, školstve, kultúre či pamiatkovej ochrane. 
 
Garant: prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. 
 
Štúdium zabezpečuje Katedra histórie FF KU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Systematická filozofia 
 
 
Všeobecná charakteristika študijného programu: 
Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je 
vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením 
školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej 
časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Povinné a povinne 
voliteľné predmety sú zamerané na poskytnutie teoretických predpokladov a zvládnutie 
metodologických postupov na riešenie filozofických problémov v teoretickej i praktickej 
filozofii. Praktické zvládnutie rozpracovania dizertačnej práce sa predstavuje a hodnotí na 
doktorandských seminároch (privatissimum 1, 2, 3, 4, 5). 
 
Uplatnenie absolventov: 
Absolvent získa schopnosti tvorivo, kreatívne a vedecky pracovať. Dokáže identifikovať 
závažný filozofický problém, získať prehľad o jeho doterajšom riešení a kreatívnym 
spôsobom hľadať nové riešenia. Je schopný pracovať aj v kolektíve a spolupracovať na 
riešení závažných aktuálnych otázok súčasného kultúrneho a spoločenského diania. Tým 
získava širokú možnosť uplatnenia. Absolvent môže nastúpiť na miesto odborného asistenta 
na vysokej škole v danom alebo príbuznom odbore. Absolvent môže pracovať na výskumnom 
mieste humanitného alebo spoločenského zamerania, vo vydavateľskej sfére, v neziskových 
organizáciách, všade, kde môže uplatniť svoje tvorivé, analytické a systematizujúce 
schopnosti. 
 
Garant: prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
 
Štúdium zabezpečuje Katedra filozofie FF KU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teória a dejiny žurnalistiky 
 
 
Všeobecná charakteristika študijného programu: 
Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je 
vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením 
školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej 
časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Súčasťou študijnej časti 
sú predmety dvojakého charakteru: predmety určené pre všetkých študentov a predmety 
určené pre študentov z iných študijných odborov, ktorí na prvom a druhom stupni 
vysokoškolského štúdia tieto predmety neabsolvovali. Do prvej skupiny patria predmety: 
metodiky výskumu médií I, II, štatistika pre humanitné a spoločenské odbory a aktuálne 
otázky teórie a dejín žurnalistiky I, II, III. Do druhej skupiny patria predmety žurnalistické 
žánre I, II, mediálny systém na Slovensku a teória a dejiny médií (úvod do teórie masovej 
komunikácie). K tomu treba pričleniť tretiu skupinu predmetov – tých, ktoré si študent vyberá 
z ponuky univerzity v súvislosti so zvolenou témou dizertačnej práce. 
 
Uplatnenie absolventov: 
Absolvent študijného odboru teória a dejiny žurnalistiky ovláda teoreticko-metodologické 
základy žurnalistiky, genézu a vývojové trendy žurnalistiky a žurnalistickej profesie, vedecké 
metódy výskumu žurnalistiky. Samostatne formuluje vedecký problém s ohľadom na potreby 
žurnalistickej a spoločenskej praxe, efektívne nastaví metodiku výskumu a rôznymi spôsobmi 
sprístupňuje výsledky – od odborných štúdií v prestížnych svetových periodikách po 
všeobecne zrozumiteľné a zaujímavo podané texty a prednášky v domácom prostredí. 
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu vysokoškolského pedagogického pracovníka, 
vedeckovýskumného pracovníka v odbore žurnalistika, pracovníka diplomatických služieb 
a medzinárodných organizácií za mediálnu oblasť, riadiaceho pracovníka 
médií, marketingových agentúr a vydavateľstiev, pracovníka v oblasti inštitucionálnej 
komunikácie, ako aj tvorivého pracovníka rôznych typov médií podľa špecializácie (printové 
médiá, elektronické médiá, nové médiá, tlačové a marketingové agentúry, public relations, 
vydavateľstvá). Absolvent využíva svoje poznatky a zručnosti v záujme spoločného dobra, 
ktoré rozlišuje vďaka kritickému mysleniu, aktívnemu svedomiu a osobnému záujmu 
o skutočné dobro. 
 
Garant: prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD. 
 
Štúdium zabezpečuje Katedra žurnalistiky FF KU. 


