
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Farmaceutická fakulta 

Kód predmetu: 

FaF.KJ/10-Mgr/15 

Názov predmetu: 

Základy latinského jazyka pre farmaceutov (2) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26 

Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: I. II. 

Podmieňujúce predmety: FaF.KJ/09-Mgr/15 - Základy latinského jazyka pre farmaceutov (1) 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

aktívna účasť na seminároch, absolvovanie dvoch semestrálnych testov s celkovou úspešnosťou 

60%, úspešné absolvovanie písomnej a ústnej časti skúšky 

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 15% / 85% 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním predmetu študent aplikuje schopnosť porozumieť odbornej terminológii a 

správne ju používať pri osvojovaní si svojho odboru. Odborná terminológia zahŕňa 

predovšetkým termíny lat. a gr. pôvodu používané vo farmácii (v receptúre, liekopisoch), ako aj v 

medicíne (anatomické, patologické termíny), botanické (liečivé rastliny, drogy), čiastočne aj v 

chémii (lat. názvy chem. 

látok využívaných vo farmácii). Získané informácie o odborných termínoch a ich vývine študentov

i pomáhajú vidieť problematiku odboru v širšom spoločenskom a historickom rámci, osobitne 

v súvislosti s narastaním celkovej sumy poznatkov. 

Stručná osnova predmetu: 

Úloha latinčiny a gréčtiny pri vytváraní terminológie moderných vied; fonetické pravidlá 

latinčiny; štruktúra a druhy odborných termínov; základné gramatické pravidlá: deklinácia 

substantív a adjektív, stupňovanie adjektív, konjugácia slovies (demonštrované na príkladoch 

odborných termínov), čítanie a analýza odborných textov. 

Odporúčaná literatúra: 

Vallová, E.: Cursus linguae Latinae..., Bratislava, Vyd. UK 2014, s. 162 

Ozábalová, Ľ.: Latinčina pre farmaceutov. Bratislava, Vyd. UK, 2013, s. 96 

Modr, Z., Hejlek, J., Šedivý, J.: Praescriptiones magistrales, Praha, Grada 1994, s. 325 

Šimon, F.: Latinská lekárska terminológia, Martin, Osveta 1990, s. 229 

Ozábalová, Ľ., Vallová, E., Hamar, T.: Trojjazyčný latinsko-anglicko-slovenský slovník pre 

študentov farmácie a medicíny, Bratislava, Vyd. UK, 2012, s. 190 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský 

Poznámky: 

predmet sa realizuje len v letnom semestri 
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Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 2530 

A B C D E FX 

30,55 25,77 25,81 11,7 5,97 0,2 

Vyučujúci: PhDr. Tomáš Hamar, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 21.04.2017 

Schválil: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
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