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OPIS ODBORU HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

KLASICKÁ ARCHEOLÓGIA 

 

Univerzita Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta Filozofická fakulta 

Názov odboru HIK klasická archeológia 

Študijný odbor/odbory, ku ktorému je 

odbor HIK priradený 

7115. historické vedy 

Študijné programy 3. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

klasická archeológia v dennej a externej 

forme 

Študijné programy 2. stupňa v odbore, ku 

ktorému je HIK priradený 

klasická archeológia v dennej forme 

 

Obsah odboru HIK 

Názov odboru HIK: klasická archeológia 

Obsah odboru HIK klasická archeológia je zameraný na skúmanie a poznávanie kultúry, 

histórie, umenia, architektúry a artefaktuálnej archeológie civilizácií antického Grécka 

a Ríma v celoeurópskom a zároveň stredomorskom kontexte. Skúma dejinný vývoj 

bezprostredných predchodcov týchto civilizácií (minojská, mykénska kultúra) ako aj ich 

vplyv na spoločenstvá žijúce v susedstve (Etruskovia). Špecifikom je komparácia vývoja 

pravekej Európy s vyspelými civilizáciami egejského sveta, vzťahy a vzájomné 

ovplyvňovanie centra a periférie. Osobitá pozornosť sa venuje rímskym, najmä podunajským 

provinciám, predovšetkým ich prínosu ku kultúrnemu vývoju stredoeurópskeho barbarika 

s akcentom na kultúrny vývoj na súčasnom území Slovenska.  

Odbor nie je obmedzený tradičným umenovedným zameraním a otvára sa novým témam, 

moderným archeologickým postupom. V úsilí o komplexný pohľad na rozvoj spoločensko-

ekonomických štruktúr v jadre aj na okrajoch antického sveta integruje metódy príbuzných 

vedných disciplín.  

Odbor rozvíja zaužívané témy pokrývajúce všetky aspekty života Grékov a Rimanov a kultúr 

na okraji antického sveta (Kelti, Skýti, Germáni, Sarmati, anatólske civilizácie). S ohľadom 

na nové metodologické postupy integrované z prírodných vied nastoľuje aktuálne otázky 

vzťahu človeka k prírodnému prostrediu, ekológie krajiny, archeogenetiky, stravovania apod. 

Zdokonaľuje metodologické postupy v teórii ale aj praxi, niektoré spoločné s pravekou 

archeológiou (terénny výskum a v rámci neho aj preventívny a záchranný archeologický 

výskum v dôsledku stavebnej činnosti).  

 

 

 

Vymedzenie odboru HIK 

 

Obsah odboru klasická archeológia je v súlade so zameraním študijného odboru historické 

vedy, ktorého je súčasťou, zároveň však presahuje do príbuzných odborov ako dejiny 

umenia, klasická filológia, epigrafika, numizmatika, religionistika, muzeológia alebo 
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niektoré aspekty rímskeho práva. Z časového hľadiska je zameraný na epochu staroveku 

s presahmi do pravekej (neolit, egejská doba bronzová) a včasnokresťanskej archeológie.  

Odbor interpretuje pamiatky a artefakty materiálnej kultúry vlastnými metodologickými 

postupmi, komplexný obraz antického sveta a jeho odkaz súčasnosti dotvára v spolupráci 

s príbuznými vednými disciplínami. V centre pozornosti stoja antické civilizácie na svojom 

materskom území, v kolóniách či provinciách, ako aj obyvatelia priľahlých oblastí, ktorých 

kultúra sa v toku času prejavovala ako dedičstvo gréckej a rímskej antiky. Okrem tradičného 

štúdia stavebných pamiatok a hmotných artefaktov odbor dôraz kladie aj na analýzu 

ekofaktov. Odbor prispieva k právnemu povedomiu vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu. 

Novátorským v našom prostredí je rozvoj archeológie pod vodou a ochrana pamiatok pod 

vodnou hladinou a s tým súvisiacich infraštruktúr.  

 

 

 

Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK 

prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 

prof. PhDr. Eduard Droberjar,  

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik 

doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. 

 

VUPCH dostupné na webových stránkach katedry: 

 

http://ff.truni.sk/personalne-zabezpecenie-katedry-klasickej-archeologie 

 

 

 

 

Kritériá – „docent“ a „profesor“ 

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko‐ 

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty, 

dostupné na: 

 

http://ff.truni.sk/legislativa 
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