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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/UDK/09

Názov predmetu: Úvod do kulturológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia:

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia:

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie seminárnej práce písomného typu na zvolenú tému súvisiacu s problémovými
okruhmi daného predmetu (vybraný kulturologický problém a jeho adekvátne spracovanie), ako aj
úspešné absolvovanie Písomnej skúšky a preukázané vedomosti v rozsahu min. 60%

Výsledky vzdelávania:
Získanie dôležitých a fundamentálnych kulturologických znalostí a spôsobilostí, ktorých osvojenie
a pochopenie tvorí jadro štúdia kulturológie. Študent sa oboznamuje s konštituovaním a
etablovaním kulturológie ako vednej disciplíny, osvojuje si základné kategórie a pojmy vied
o kultúre. Študent nadobudnuté poznatky a vedomosti o fungovaní kultúry a sociokultúrnych
systémov tvorivo využije na ďalších kulturologických disciplínach.

Stručná osnova predmetu:
1. Vedecké a predvedecké myslenie. Veda, systém, štruktúra, kategórie.
2. Vedy o kultúre a spoločnosti: predmet, metódy, ciele.
3. Kulturológia a jej miesto v systéme spoločenských vied. Etablovanie kulturológie ako vedy;
stručné dejiny predmetu. Kulturologické pracoviská v SR, Čechách, Európe a vo svete.
4. Základné kategórie vied o kultúre: kultúra, civilizácia, príroda.
5. Kultúra ako adaptívny systém.
6. Modely štruktúry kultúry: kultúra ako ľadovec (E. Schein), Hoffsteedeho cibuľový diagram)
7. Kultúrne univerzálie.
8. Eurocentrizmus, etnocentrizmus, kultúrny pluralizmus a kultúrny relativizmus.
9. Učenie sa kultúre a odovzdávanie kultúry (socio-kultúrne procesy): socializácia, enkulturácia,
akulturácia. Kultúra zmena. Komunikácia kultúr
10. Základy sociálnej a kultúrnej antropológie I.
11. Základy sociálnej a kultúrnej antropológie II.
12. Základy sociálnej a kultúrnej antropológie III.

Odporúčaná literatúra:
ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990
BUDIL, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 1996
ČERNÝ, V.: O povaze naší kultury. Praha 1990
GAŽOVÁ, V.: Úvod do kulturológie. Bratislava 2009
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GAŽOVÁ, V.: Súradnice kultúry. Trnava 2003
LAWLESS, R.: Co je to kultura? Praha 1996
MURPHY, R.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 2006
SOKUP, M.: Kultura (Biokulturologická perspektiva). Praha 2011
SOUKUP, V.: Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha 2011

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 130
Hodnotenie predmetu sa zobrazí až v prípade zaradenia predmetu do nejakého študijného plánu.

Vyučujúci: Mgr. Erika Moravčíková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny:

Schválil:


