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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boPO-080/22

Názov predmetu:
Angličtina pre politológov 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boPO-080/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy (spolu 60 bodov), 1 písomná práca (15 bodov) a úlohy
na samostatnú prácu na hodine (5 bodov)
b) V skúškovom období: ústna úloha – simulované rokovanie (20 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Počet akceptovateľných absencií je stanovený takto: štyri absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 80 / 20

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a pozná štýly a žánre, ktoré umožňujú
úspešne zvládnuť procesy cudzojazyčnej komunikácie v oblasti spätej so štúdiom politológie,
vrátane rozvíjania čitateľskej kompetencie. Študent teda dokáže získavať odborné informácie
z cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá), čím si rozvíja vedomosti
študovaného odboru.
Je schopný aktívne používať odbornú slovnú zásobu z oblasti politických vied, pripraviť
jednoduchú politickú analýzu, vyjadriť svoj názor a aktívne sa zúčastniť simulovaných diskusných
fór a rokovaní. Vie napísať krátke, odborovo zamerané akademické texty s použitím vhodnej
odbornej slovnej zásoby.
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Stručná osnova predmetu:
Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie pre oblasť
politológie:
• odborná slovná zásoba z oblasti politických vied a jej aktívne používanie
• budovanie čitateľskej kompetencie na autentických textoch z oblasti politológie
• textotvorné postupy a ich použitie pri nácviku písania krátkych odborne zameraných textov (napr.
definície, enumeračné a komparatívno-kontrastné texty)
• signálne výrazy, ich význam a funkcia v odbornej komunikácii
• práca s myšlienkovou mapou a diagramami
• argumentačné stratégie, ich význam a využitie v diskusii
• aktívna účasť v diskusiách a na rokovaniach vo forme simulovaných diskusných fór a rokovaní
s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Témy:
Defining the terms: politics, power and authority
Dictatorship and democracy
Left and right: political ideologies
Political systems
Political parties

Odporúčaná literatúra:
McCARTHY, Michael a Felicity O`DELL. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2016.
ISBN 9781107591660.
ŠULOVSKÁ, Denisa. English for Political Scientists 1: a university textbook. Bratislava,
Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-4690-0.
ŠULOVSKÁ, Denisa. Video-based listening tasks for ESP classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, Denisa. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
ŠULOVSKÁ, Denisa. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022
[cit. 2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály (pripravované k
publikovaniu) a prezentácie. Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku aj počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 234

A B C D E FX

32,48 24,79 14,96 5,98 9,83 11,97

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boPO-081/22

Názov predmetu:
Angličtina pre politológov 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boPO-080/22 - Angličtina pre politológov 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boPO-080/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boPO-081/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy (spolu 60 bodov) a 1 písomná práca (15 bodov)
b) V skúškovom období: ústna úloha – simulované rokovanie (25 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Počet akceptovateľných absencií je stanovený takto: štyri absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 75 / 25

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a zručnosťami na zvládnutie
cudzojazyčnej komunikácie v oblasti spätej so štúdiom politológie, vrátane rozvíjania čitateľskej
kompetencie. Študent teda dokáže získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov (odborná
literatúra, elektronické médiá), čím si rozvíja vedomosti študovaného odboru.
Je schopný aktívne používať odbornú slovnú zásobu z oblasti politických vied, pripraviť
jednoduchú politickú analýzu, vyjadriť názor a aktívne sa zúčastniť simulovaných diskusných fór
a rokovaní. Vie napísať krátke, odborovo zamerané akademické texty s použitím vhodnej odbornej
slovnej zásoby.

Stručná osnova predmetu:
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Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie pre oblasť
politológie:
• odborná slovná zásoba z oblasti politických vied a jej aktívne používanie
• budovanie čitateľskej kompetencie na autentických textoch z oblasti politológie
• rozpoznanie príčinno-následných vzťahov v odbornom texte a vytvorenie príčinno-následného
textu
• signálne výrazy, ich význam a funkcia v odbornej komunikácii
• parafrázovanie myšlienok iných autorov so zameraním na použitie vhodných slovies
• argumentačné stratégie, ich význam a využitie v diskusii
• prezentovanie vlastných postojov s adekvátnym zdôvodnením
• aktívna účasť v diskusiách a na rokovaniach vo forme simulovaných diskusných fór a rokovaní
Témy:
Pressure groups
New social movements
The European Council
The European Commision
The United Nations

Odporúčaná literatúra:
McCARTHY, Michael a Felicity O`DELL. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2016.
ISBN 9781107591660.
ŠULOVSKÁ, Denisa. English for Political Scientists 1: a university textbook. Bratislava,
Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-4690-0.
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_video-based_ESP.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2021 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
ŠULOVSKÁ, D. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022 [cit.
2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály (pripravované k
publikovaniu) a prezentácie. Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku aj počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A B C D E FX

35,2 21,23 16,76 7,26 8,38 11,17

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boPO-082/22

Názov predmetu:
Angličtina pre politológov 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boPO-081/22 - Angličtina pre politológov 2

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boPO-081/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boPO-083/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) – zadania na každý seminár (15 bodov), 1 písomná práca (20
bodov) a skupinová prezentácia (10 bodov) ako súčasť nácviku ku záverečnému hodnoteniu.
b) V skúškovom období: samostatná prezentácia na odbornú tému z oblasti politológie podľa
vlastného výberu (45 bodov) a aktívna účasť v diskusii (10 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené v priebehu semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Počet akceptovateľných absencií je stanovený takto: štyri absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 45/ 55

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a pozná štýly a žánre, ktoré umožňujú
úspešne zvládnuť procesy cudzojazyčnej komunikácie v oblasti spätej so štúdiom politológie,
vrátane rozvíjania čitateľskej kompetencie. Študent teda dokáže získavať odborné informácie
z cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá), čím si rozvíja vedomosti
študovaného odboru. Je schopný aktívne používať odbornú slovnú zásobu z oblasti politických vied,
v skupine i samostatne pripraviť prezentáciu na odbornú tému (vrátane prípravy snímok) a aktívne
sa zúčastniť odbornej diskusie. Vie napísať rôzne odborovo zamerané texty s použitím vhodnej
odbornej slovnej zásoby.
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Stručná osnova predmetu:
Jazyková príprava zameraná na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie pre oblasť
politológie zahŕňa výber z nasledovných okruhov:
• aktívne používanie odbornej slovnej zásoby z oblasti politických vied
• budovanie čitateľskej kompetencie
• nácvik prezentačných techník vrátane prípravy snímok, s následnou schopnosťou v skupine i
samostatne prezentovať vybranú odbornú tému
• aktívna účasť v odbornej diskusii
• analyzovanie doplnkových materiálov (politické piesne a reklamy, volebné materiály)
• interpretácia informácií z grafov, tabuliek a infografík s použitím vhodnej slovnej zásoby na
vyjadrenie presných údajov, percent a podielov
• transformácia grafického materiálu na súvislý text (napr. opis grafu)
• osvojenie si postupov pri tvorbe odborných textov (abstrakt, výskumná práca, správa o prieskume)
• príprava dotazníkov, vrátane formulácie otázok (vhodné aj pre interview)
• identifikácia a používanie modality v odborných textoch a politickej analýze
• technika parafrázovania
• prezentovanie vlastných postojov s adekvátnym zdôvodnením
Témy (výber z):
Voting behaviour
The mass media and democracy
Politics in music
Immigration
Political Advertising
Twitter and politics

Odporúčaná literatúra:
McCARTHY, Michael a Felicity O`DELL. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP, 2016.
ISBN 9781107591660.
ŠULOVSKÁ, Denisa. English for Political Scientists 2: a university textbook. Bratislava,
Univerzita Komenského, 2016. ISBN 9788022346917.
ŠULOVSKÁ, Denisa. Video-based listening tasks for ESP classes. [online]. Bratislava: Stimul,
2021 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete:
http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_video-based_ESP.pdf.
ŠULOVSKÁ, Denisa. Video-based listening tasks for ESP classes. Volume 2 [online]. Bratislava:
Stimul, 2022 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
ŠULOVSKÁ, Denisa. Selected topics from academic writing [online]. Bratislava: Stimul, 2022
[cit. 2022-01-01]. Dostupné na: https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály (pripravované k
publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku aj
počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B1)

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 183

A B C D E FX

33,88 23,5 20,77 7,1 6,01 8,74

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-137/22

Názov predmetu:
Balkánske štúdiá

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-137/20

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Esej (64%): Počas skúškového obdobia študenti odovzdajú esej v rozsahu 10 normostrán na
vybranú tému. Osobitne sa odporúčam zamerať na analýzu súčasných udalostí na západnom
Balkáne. Téma eseje musí byť odsúhlasená vyučujúcim.
Alternatívne Test- 64%
Písomný test je alternatívou eseje. Test je zložený so zatvorených a otvorených otázok.
2. Pravidelné písomné prípravy (36%)- na každý seminár študenti odovzdajú prípravu v rozsahu 1
A4, ktorá sa dotýka krajiny, ktorá je predmetom seminára.
Hodnotenie:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 36/64

Výsledky vzdelávania:
Po skončení kurzu budú študenti schopní porozumieť základným historickým, geografickým,
sociálnym, kultúrnym špecifikám krajín v regióne a regiónu ako takého. Absolventi kurzu budú
schopní kriticky a analyticky zhodnotiť kľúčové problémy štátov tohto regiónu ako napr.možnosti
zachovania integrity Bosny a Hercegoviny, srbské oblasti v severnom Kosove alebo postavenie
albánskej menšiny v Severnom Macedónsku.

Stručná osnova predmetu:
Rozpad Juhoslávie: ekonomické, geopolitické a systémové dôvody
Chorvátsko- bašta katolicizmu
Bosna a hercegovina- rozdelená krajina a spoločnosť
Srbsko- rozkročené medzi pozemským a nebeským kráľovstvom
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Albánsko- krajina legiend a krvavej pomsty
Kosovo - štát so spochybňovanou nezávislosťou

Odporúčaná literatúra:
CAPLAN, Richard. Europe and the recognition of new states in Yugoslavia. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005. ISBN: 0-521-82176-2
GLENNY, Misha: The Fall of Yugoslavia. New York: Penguin Books, 1993. ISBN:
0-14-023586-8
CHANDLER, David. Bosnia faking democracy after Dayton. London: Pluto Press, 2000. ISBN:
MALCOLM, Noel. Kosovo a short history. New York. New York University. 1998. ISBN:
0-7453-1689-10-8147-5598-4
SEKULIC, Tatjana: The European Union and the Paradox of Enlargement. London: Palgrave
Macmillan, 2020

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Michal Hrušík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-004/15

Názov predmetu:
Česko a Slovensko v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Účasť na hodinách podľa ustanovení Študijného poriadku FiF UK pre kreditový systém štúdia
(maximálne dve absencie budú ospravedlnené) a aktivita v diskusii, schopnosť zodpovedať otázky
a vyjadriť sa k preberaným problémom. Za mimoriadny prínos v diskusii (tvorivá otázka, správna
originálna argumentácia budú udeľované body navyše.
2. Priebežne pripravované 1-2 stranové konspekty spracúvajúce povinnú literatúru (využitie
odporúčanej literatúry je prínosom) s ohľadom na hlavnú tému seminára. Podľa Súčasného slovníka
slovenského jazyka, konspekt je "krátke, stručné zhrnutie obsahu a najdôležitejších,
podstatných myšlienok nejakého textu (prednášky, referátu a pod.) umožňujúce lepšiu orientáciu,
prehľad." V tomto prípade, textom sa rozumie povinná, prípadne aj odporúčaná literatúra a okrem
spracovania literatúry konspekty musia sformulovať niekoľko otázok (odporúčané minimálne tri
otázky) k danej literatúre: 20 % známky. Konspekty musí mať študent/ka pripravené pred hodinou a
odovzdať ich prostredníctvom webovej stránky kurzu do nedele pred seminárom do 12:00. Študent/
ka musí odovzdať vypracovaný konspekt aj v prípade absencie na ďalšej, nasledujúcej hodine.
Hodnotiť sa budú dve náhodne vybrané konspekty. Chýbajúce konspekty, aj v prípade, že to bude
len jeden, budú mať za dôsledok stratu 10 bodov/konspekt.
3. Aktívna účasť: 20 % známky. Hodnotenie bude stanovené na základe aktívneho zapájania sa do
diskusie na seminároch a hodnotenia dvoch náhodne vybraných konspektov.
4. Priebežný skupinový projekt: 25 % známky (inštrukcie na prípravu budú zverejnené najneskôr
3. týždeň v semestri).
5. Záverečná písomná práca: 35 % známky (inštrukcie na prípravu študenti dostanú priebežne ústne
a písomne v zápočtovom týždni).
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
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Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 65/35

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu vie porozumieť premenám českej a slovenskej spoločnosti a politiky počas ich
vývoja v 20. storočí; používať konceptuálne nástroje politickej vedy na porovnávaciu analýzu
vývoja na Slovensku a v Čechách naprieč históriou; analyzovať sociálne, ekonomické, kultúrne a
medzinárodné príčiny vzniku politických kríz a rozpadu štátu na príklade Československa; kriticky
hodnotiť úlohu Československa, Slovenska a Česka v politickom vývoji Európy.

Stručná osnova predmetu:
Štát: územie a demos. Štát a dva jeho základné atribúty naprieč dejinami Slovákov a Čechov v20.
storočí: interpretácia histórie na základe koncepcie štátu Maxa Webera. Pokračovanie témy: štát
podľa Maxa Webera. Kto vládne? Zvrchovaná autorita, suverén (vláda, zvrchovaná autorita) a jeho
legitimita v dejinách. Štát a suverenita: úloha medzinárodných aktérov pri vzniku ČSR. Existencia
štátnych útvarov na území Č-S v 20. storočí a úloha medzinárodných faktorov pri ich vzniku a
zániku. Rozdelenie ČSR 1939 a 1993. Európska integrácia a národné štáty. Otázka „viditeľnosti“
Slovenska a rozdielne postoje SR a ČR voči európskej integrácii. Revolúcia alebo reforma: úloha
politických elít (osobností a politických strán) a ľudových más.Porovnanie udalostí označovaných
ako revolúcie (1918, 1948, 1989). Organizácia a ideológia politických strán v 1. ČSR, počas
nedemokratických režimov a po roku 1989. Vzťah k opozícii v programoch strán a v rozhodnutiach
vlád ako test demokracie.
Politika a ekonomika: dôsledky politických režimov na ekonomický vývoj a sociálny blahobyt
občanov.Štát a občianska spoločnosť v 20. storočí na Slovensku a v Čechách (1). Ľudské práva a
politické slobody.

Odporúčaná literatúra:
LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. Bratislava: Kaligram 1999. ISBN
978-80-8101-521-2
PEROUTKA, Ferdinand: Budování státu I-IV. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1991. ISBN
80-7106-040-2
PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 –1992. Díl 1.
Brno: Doplněk 2004. ISBN 80-7239-147-X
PRŮCHA Václav Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Díl 2. Brno:
Doplněk 2009. ISBN 978-80-7239-228-5
VODIČKA, Karel: Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál 2011.
ISBN 978-80-7367-893-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 207

A B C D E FX

13,53 22,71 13,04 16,91 14,01 19,81

Vyučujúci: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., M. A. Max Steuer, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-135/22

Názov predmetu:
From socialism to EU membership - Economic transformation in
Slovakia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2  Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-135/20

Podmienky na absolvovanie predmetu:
10 % -aktívna participácia
40 % -prezentácia
50 % -výskumná písomná práca
Prezentácia- každý študent počas kurzu pripraví a vystúpi s prezentáciou v rozsahu 15-20 minút,
plus 5-10 minút na otázky. Súčasťou prezentácie je príprava handoutov v rozsahu 3-5 strán, ktoré
majú pokryť hlavné závery prezentácie.
Výskumná písomná práca- rozsah 8 to 12 strán, (Times New Roman, 1.5 riadkovanie, na vybratú
tému konzultovanú s vyučujúcim Max. 50 bodov.
Hodnotenie:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je poskytnúť prehľad procesov ekonomickej transformácie krajín strednej a
východnej Európy z centrálne plánovaných ekonomík na trhové ekonomiky integrované do EÚ.
Študenti by mali byť schopní preskúmať a porozumieť charakteristikám, podobe a štruktúre
ekonomických systémov (socializmus a kapitalizmus) a transformačným procesom.

Stručná osnova predmetu:
Základná paradigmy: socializmus, kapitalizmu, welfare štát, zmiešaná ekonomika
Príčiny kolapsu komunizmu a jeho ekonomické dedičstvo
Prvá vlna reforiem (privatizácia, liberalizácia)
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Hodnotenie úspešnosti reforiem: šoková terapia alebo gradualizmus
Druhé kolo reforiem: rovná daň, súkromné dôchodkové piliere
Dopady členstva v EÚ

Odporúčaná literatúra:
APPEL, Hilary a Michael ORENSTEIN. From Triumph to Crisis: Neoliberal Economic
Reform in Postcommunist Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN:
978-1-108-42229-1
ÅSLUND, Anders, a Simeon DJANKOV. The great rebirth. Lessons from the victory of
capitalism over communism. Washington DC: Peterson Institute for International Economics,
2014. ISBN: 978-0-88132-697-0
ÅSLUND, Anders. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern
Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia, 2nd edition. New York: Cambridge University
Press, 2013. ISBN: 978-1-107-62818-2
BALCZEROWICZ, Leszek. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest: CEU Press, 1995.
ISBN: 1-85866-026-2
BOKROS Lajos. Accidental occidental. Economics and culture of transition in Mitteleuropa,
the Baltic and the Balkan area. Budapest: Central European University Press, 2013. ISBN:
978-615-5225-24-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Angliský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

23,08 38,46 30,77 7,69 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-016/15

Názov predmetu:
Inštitúcie EÚ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
20 % - konspekty (memos) z povinného čítania formulujúce otázky a reflexie študentky/študenta
ku štyrom seminárom (4x 5 %)
10 % - aktívna účasť, príspevky do diskusie
35 % - policy brief
(záverečné hodnotenie)
35 % - záverečná písomná skúška (možno nahradiť seminárnou prácou pod podmienkou súhlasu
vyučujúceho s abstraktom, ktorý študent/ka predloží do určeného termínu ako prejav záujmu
absolvovať záverečné hodnotenie formou seminárnej práce)
Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 65/35 %
Stupnica hodnotenia
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 65/35

Výsledky vzdelávania:
Študentky a študenti absolvovaním kurzu nadobudnú obsahové a vedomostné kompetencie (1) a
kognitívne a všeobecné zručnosti (2).
Ad (1) Študentky a študenti:
si osvoja základy fungovania kľúčových inštitúcií EÚ (Komisia, Parlament, Rady, Súdny dvor);
dokážu kriticky zhodnotiť politické rozhodnutia a politický vývoj vzťahujúci sa na EÚ a analyzovať
aktérov zapojených do politických rozhodnutí, ich svetonázory a perspektívy.
Ad (2) Študentky a študenti:
rozvinú schopnosti kritického myslenia a argumentácie v ústnej a písomnej forme;
dokážu riešiť problémy a efektívne komunikovať posolstvá;
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ovládajú prácu so širokým spektrom zdrojov, vrátane akademických textov, výstupov verejných
politík ako aj základy práce s právnymi predpismi.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Inštitúcie EÚ: Východiská
3. Stredoeurópska perspektíva na štúdium inštitúcií EÚ?
4. Európska komisia
5. Európsky parlament
6. Európska rada a Rada EÚ
7. Súdny dvor EÚ
8. Inštitúcie EÚ a krízy
9. Ochrana hodnôt, vrátane ľudských práv, inštitúciami EÚ
10. Zapojenie verejnosti do politík EÚ a reforma inštitúcií EÚ
11. Zhrnutie

Odporúčaná literatúra:
Alberto Alemanno and Kalypso Nicolaïdis, “Citizen Power Europe,” Revue Européenne Du
Droit, no. 3 (January 4, 2022): 7–16.
Ramona Coman, Amandine Crespy, and Vivien A. Schmidt, eds., Governance and Politics in the
Post-Crisis European Union (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).
Gábor Halmai, “The Possibility and Desirability of Rule of Law Conditionality,” Hague
Journal on the Rule of Law 11, no. 1 (April 1, 2019): 171–88, https://doi.org/10.1007/
s40803-018-0077-2.
Dermot Hodson et al., eds., The Institutions of the European Union, Fifth Edition (Oxford: OUP,
2021).
Hussein Kassim and Brigid Laffan, “The Juncker Presidency: The ‘Political Commission’
in Practice,” JCMS: Journal of Common Market Studies 57, no. S1 (2019): 49–61, https://
doi.org/10.1111/jcms.12941.
Christopher Lord, “The European Parliament: A Working Parliament without a
Public?,” The Journal of Legislative Studies 24, no. 1 (January 2, 2018): 34–50, https://
doi.org/10.1080/13572334.2018.144462.
John McCormick, Understanding the European Union: A Concise Introduction, 8th edition
(London: Red Globe Press, 2020) .
Jonathan Olsen, The European Union, 7th edition (New York, NY: Routledge, 2020).
Luuk Van Middelaar, The Passage to Europe: How a Continent Became a Union (New Haven:
Yale University Press, 2013), Prologue.
Hubert Zimmermann and Andreas Dür, Key Controversies in European Integration, 3rd edition
(London: Red Globe Press, 2021).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 110

A B C D E FX

16,36 21,82 28,18 18,18 10,91 4,55

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., M. A. Max Steuer, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-009/15

Názov predmetu:
Metodológia v politológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Zadanie č. 1: Analýza textu z hľadiska paradigiem 10 %
Zadanie č. 2: Typy výskumu 10%
Priebežný test 40%
Záverečné hodnotenie: Záverečná písomná skúška , 40%
Hodnotiaca stupnica: A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základy prístupov a postupov používaných pri
spoločenskovednom výskume a špecificky s aplikáciou na politológiu. Kurz je zameraný na
získanie najmä teoretických poznatkov a predstavuje „základ“ metodologicky orientovaných
kurzov. Študent by po úspešnom absolvovaní kurzu mal byť schopný pri akademickej literatúre
rozlíšiť paradigmatický prístup, byť schopný adekvátne používať metodologickú terminológiu, mal
by sa orientovať v základných rozdieloch medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym typom výskumu v
spoločenských vedách a vedieť posúdiť vhodnosť využitia daného typu výskumu pri konkrétnom
výskumnom probléme.

Stručná osnova predmetu:
Metodologické základy a filozofia vedy. Vzťah medzi ontológiou, epistemológiou a metodológiou
v spoločenských vedách.
Paradigmatické prístupy v spoločenských vedách: pozitivistické & interpretatívne prístupy.
Výskumný dizajn I: jednotky analýzy, hypotézy, premenné a indkátory.
Výskumný dizajn II: Konceptualizácia, operacionalizácia a meranie
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Výskumný dizajn III: z hľadiska typu výskumu
Kvalitatívne metódy
Kvantitatívne metódy
Argumentatívna esej vs. Prípadová štúdia
Základné analytické prístupy v politológii: inštitucionalizmus vs. behavioralizmus

Odporúčaná literatúra:
Baboš, P., Világi, A. 2016. Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava: Vydavateľstvo UK
v Bratislave. ISBN 978-80-223-3988-9
Babbie, Earl. 2007. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing Company,
ISBN 978-0-495-18738-7
Bryman, Alan. 2008. Social Research Methods (3rd edition). Oxford andNewYork: Oxford
University Press. ISBN 978-0-19-920295-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 169

A B C D E FX

5,33 13,61 26,63 21,89 18,34 14,2

Vyučujúci: Mgr. Aneta Világi, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-013/22

Názov predmetu:
Metódy a techniky výskumu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 4  Za obdobie štúdia: 0 / 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-013/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Aktívna účasť a priebežná príprava na seminár, (20%)
- Vypracovanie priebežného zadania 1, (25%)
- Vypracovanie priebežného zadania 2, (25%)
- Záverečná písomná skúška, (30%)
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Kurz nadväzuje na teoretické poznatky získané v rámci predmetu Metodológia vpolitológii. Jeho
cieľom je oboznámiť študentov so základnými metódami a technikami zberu dát, ich analýzy a
interpretácie a to spôsobom, akým ich využívame v politológii. Dôraz kurzu je kladený najmä na
praktické zvládnutie vybraných techník, nástrojov politickej analýzy. Po úspešnom absolvovaní
tohto kurzu by mali byť študenti pripravení na realizáciu vlastného empirického výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Analýza v politológii
Metóda pýtania sa v kvalitatívnom a kvantitatívnom výskume
Metóda obsahovej analýzy v kvalitatívnom a kvantitatívnom výskume
Štatistická metóda
Analýza kvalitatívnych dát
Analýza kvantitatívnych dát
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Metodologický seminár k bakalárskej práci

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. 2007. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing
Company, ISBN 978-0-495-18738-7
BRYMAN, A., Social Research Methods, Oxford: Oxford University Press, 2008, ISBN
978-0-19-920295-9
GIBSON, W.J. & Brown, A. (2009). Working with qualitative data, London: Sage. ISBN
978-1-4129-4572-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 133

A B C D E FX

9,02 17,29 27,82 21,05 15,04 9,77

Vyučujúci: Mgr. Aneta Világi, PhD., M. A. Samuel Spáč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-060/22

Názov predmetu:
Náboženský extrémizmus

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2  Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-060/11

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktivita účasť na seminárnych diskusiách, 30% (priebežne)
- záverečná diskusia/záverečný test, 70% (v skúšobnom období)
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu získajú študenti teoretický znalosti o náboženstve ako sociologickom
fenoméne, náboženskom fundamentalizme a extrémizme. Budú schopní identifikovať teoretické
perspektívy pri skkúmaní násilia a náboženstva a ilustrovať ich na minulých a súčasných
príkladoch.

Stručná osnova predmetu:
Náboženstvo ako politický fenomén; Náboženstvo a štát; právne aspekty vzťahov a ich história
na Slovensku; Pohľad zvonku I., Kresťanstvo a násilie; Nové náboženské hnutia – spoločenské
reakcie; Pohľad zvonku II., NNH – hrozba? Scientologická cirkev; Náboženský extrémizmus.
Prístupy k štúdiu extrémizmu.; Náboženstvo a násilie; Pohľad zvonku III. Antisemitizmus/
Islamofóbia

Odporúčaná literatúra:
INGLEHART, Roland.:Modernization and postmodernization cultural, economic, and political
change in 43 societies, Princeton: Princeton University Press, 1997. ISBN: 978-0-691-01180-6
JUERGENSMEYER, Mark (et al.). The Oxford handbook of religion and violence. New York,
Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-027009-4
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VOJTÍŠEK, Zdenek.: Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017. ISBN:
978-80-246-2861-5
MAREŠ, Miroslav.:Ne islámu! protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-7325-397-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, anglicky

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

66,67 25,0 4,17 0,0 0,0 4,17

Vyučujúci: Mgr. Lucia Grešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-051/22

Názov predmetu:
Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAMD-101/21 alebo FiF.KJ/A-boCJ-061/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy z prebratého učiva (70% hodnotenia) a menšie písomné
úlohy, testy zo slovnej zásoby a gramatiky (30% hodnotenia)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú lexikálnymi a gramatickými jazykovými
prostriedkami na úrovni A1.1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Študenti rozumejú
základným informáciám v cudzom jazyku, ktoré sú naformulované jasne a jednoducho, v ústnom
prejave prednesené pomaly, zreteľne a bez dialektu. Študenti rozumejú jednoduchým otázkam v
cudzej reči k témam, ktoré súvisia s ich osobou, pôvodom alebo sa týkajú, iných, už prebratých
každodenných situáciách (nákup, cestovanie, hľadanie ubytovania). Študenti sú schopní odpovedať
na tieto otázky nadobudnutými jazykovými prostriedkami. študenti dokážu vyplniť prihlasovací
formulár v hoteloch a iných inštitúciách.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
• Základy nemeckej výslovnosti
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• Predstavenie vlastnej osoby, vedenie jednoduchých rozhovorov s partnerom
• Povolania
• Rodina
• Kancelária I.
• Kancelária II.
• Hobby a voľný čas
• Harmonogram dňa
• Jedlo a pitie
• Doprava v meste
• Trávenie voľného času I.
• Trávenie voľného času II.

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
ENGEL, Ulrich a Rozemaria TERTEL. Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache
die Regeln der deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München:
Iudicium, 1993. ISBN 3-89129-253-8.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
SCHANEN, Francois. Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1995. ISBN
3-89129-262-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. Výber autentických textov
a nevydané študijné materiály k vybraným témam sa nachádzajú v MS Teams.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Nie sú nutné predchádzajúce znalosti z nemeckého jazyka.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A ABS B C D E FX

45,95 0,0 10,81 13,51 0,0 5,41 24,32

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-052/22

Názov predmetu:
Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boAMD-102/21 alebo FiF.KJ/A-boCJ-062/22

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy z prebratého učiva (60% hodnotenia), menšie písomné
úlohy, testy zo slovnej zásoby a gramatiky (25% hodnotenia), prezentácia (15%)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Podmienky na absolvovanie predmetu: písomné testy, kompozície, stručné prezentácie100 % - 91
% – A, 90 % - 81 % – B, 80 % -73 % – C, 72 % - 66 % – D, 65 % - 60 % – E, 59 % a menej –
FX (študent nesplnil podmienky na udelenie kreditov)
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi. V odôvodnených prípadoch (vážne
zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa
s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú lexikálnymi a gramatickými jazykovými
prostriedkami na úrovni A1.2 Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Študenti rozumejú základným informáciám v cudzom jazyku a dokáže reagovať v situáciách,
ktoré súvisia s prebratými témami, ako pracovný život, trávenie voľného času, život v spoločnosti.
Študenti disponujú znalosťami o vybraných kultúrnych fenoménoch typických pre nemeckojazyčné
krajiny (napr. slávenie dôležitých sviatkov). Študenti dokážu písomne a ústne zhrnúť, ako sa slávia
sviatky v ich rodine. Študenti dokážu predniesť sťažnosti súvisiace s ubytovaním a tiež ich zhrnúť
do formálneho listu/ emailu. Študenti dokážu viesť monológ o svojich cieľoch pre budúcnosť.
Študenti dokážu opísať svoje bývanie a sú tiež schopní opísať osoby vonkajšou a vnútornou
charakteristikou.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
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• Orientácia v meste
• Bývanie – zariadenie domu a bytu
• Dovolenka a problémy s ubytovaním
• Kalendár, termíny a plánovanie schôdzky
• Životné ciele – štúdium a povolanie
• U lekára I. – ľudské telo
• U lekára II. - choroby
• Opis osoby a jej charakteru
• Starostlivosť o domácnosť a rozdelenie úloh v rodine
• Pravidlá v spoločnosti: čo sa musí, čo sa nesmie?
• Oblečenie
• Počasie
• Sviatky v roku a ich slávenie

Odporúčaná literatúra:
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A1+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-86-8.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
ENGEL, Ulrich a Rozemaria TERTEL. Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache
die Regeln der deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München:
Iudicium, 1993. ISBN 3-89129-253-8.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
SCHANEN, Francois. Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1995. ISBN
3-89129-262-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. Výber autentických textov
a nevydané študijné materiály k vybraným témam sa nachádzajú v MS Teams.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Na predmete sa vyžadujú znalosti z nemeckého jazyka na úrovni A 1.1.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-053/22

Názov predmetu:
Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 2.1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-063/22 alebo FiF.KJ/A-boAMD-108/21

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy z prebratého učiva (50% hodnotenia), menšie písomné
úlohy, testy zo slovnej zásoby a gramatiky (30% hodnotenia), prezentácia (20%)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú lexikálnymi a gramatickými jazykovými
prostriedkami na úrovni A2.1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Študenti disponujú vedomosťami o vybraných mestách nemeckojazyčných krajín a dokážu
predstaviť vlastné mesto a bývanie na Slovensku, tak isto aj kultúrne akcie daného mesta. Študenti
sú schopní vysvetliť lekárovi, akými zdravotnými ťažkosťami trpia. Študenti poznajú základné
pravidlá synchrónnej aj asynchrónnej firemnej komunikácie v nemeckojazyčných kolektívoch
(telefonovanie, formulovanie emailov a podobne).

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
• Povolanie a rodina
• Bývanie
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• Turizmus
• Šport
• Zdravie a choroba
• Pracovný život
• Nakupovanie
• Prehliadka mesta
• Kultúra
• V reštaurácií
• Najvýznamnejšie mestá nemeckojazyčných krajín
• Firemná komunikácia

Odporúčaná literatúra:
BRÜSEKE, Rolf. Starten wir! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Teil: A2. München: Hueber,
2018. ISBN 978-3-19-046000-7.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
ENGEL, Ulrich a Rozemaria TERTEL. Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache
die Regeln der deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München:
Iudicium, 1993. ISBN 3-89129-253-8.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
SCHANEN, Francois. Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1995. ISBN
3-89129-262-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. Výber autentických textov
a nevydané študijné materiály k vybraným témam sa nachádzajú v MS Teams.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Požadovaná úroveň nemčiny pre zápis tohto predmetu je A 1.2.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KJ/A-boCJ-054/22

Názov predmetu:
Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 2.2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-064/22 alebo FiF.KJ/A-boAMD-109/21

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne) 2 testy z prebratého učiva (50% hodnotenia), menšie písomné
úlohy, testy zo slovnej zásoby a gramatiky (30% hodnotenia), prezentácia (20%)
b) V skúškovom období: (0 bodov)
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Vyučujúci akceptujú max. 4 absencie s preukázanými dokladmi.
V odôvodnených prípadoch (vážne zdravotné problémy, reprezentácia v zahraničí, resp. iné
nepredvídané okolnosti) je nevyhnutné sa s vyučujúcim dohodnúť na prípadnom pridelení
náhradnej práce a následnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/ 0

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti disponujú lexikálnymi a gramatickými jazykovými
prostriedkami na úrovni A2.2 Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Študenti poznajú kultúrne rozdiely dôležité pre komunikáciu s partnermi z nemeckojazyčných
krajín. Študenti dokážu viesť dlhšie monológy o témach, ktoré sú im známe (rodina, povolanie,
štúdium, hobby) a taktiež viesť rozhovory na tieto témy. Študenti sú schopní rozhovor ďalej
rozvíjať, nie len odpovedať na otázky. Študenti dokážu zhrnúť svoje zážitky či obsahy textov v
ústnej aj písomnej podobe. Študenti poznajú vybrané míľniky dejín nemeckojazyčných krajín.

Stručná osnova predmetu:
Vybrané tematické okruhy:
• Reči a učenie sa
• Pošta, komunikácia, interkultúrna komunikácia
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• Médiá
• Knihy a tlač
• Vybrané dejinné udalosti nemeckojazyčných krajín
• Kultúrne podujatia
• Cestovanie a doprava
• V hoteli
• Počasie a klíma
• Mobilita a doprava
• Štúdium a povolanie
• Práca v zahraničí

Odporúčaná literatúra:
BRÜSEKE, Rolf. Starten wir! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Teil: A2. München: Hueber,
2018. ISBN 978-3-19-046000-7.
BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. Begegnungen – Sprachniveau A2+. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig: Schubert-Verlag, 2013. ISBN
978-3-929526-89-9.
ENGEL, Ulrich a Rozemaria TERTEL. Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache
die Regeln der deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München:
Iudicium, 1993. ISBN 3-89129-253-8.
LINGEA. Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008.
ISBN 978-80-89323-08-1.
SCHANEN, Francois. Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium, 1995. ISBN
3-89129-262-7.
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra. Výber autentických textov
a nevydané študijné materiály k vybraným témam sa nachádzajú v MS Teams.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Požadovaná úroveň z nemeckého jazyka pre zápis tohto predmetu je: A2.1.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Adriana Schwarzbacher, Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-997/15

Názov predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce

Počet kreditov: 12

Stupeň štúdia: I.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie bakalárskej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického
rokapre príslušný termín realizácie štátnej skúšky. Bakalárska práca sa odovzdáva v elektronickej
verzii prostredníctvom AIS. Práca musí spĺňať parametre určené vnútorným systémom kvality
UK. Na hodnotenie bakalárskej práce sa vzťahujú ustanovenia článku 14 Vnútorného predpisu
č. 5/2020(Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK). Vedúci záverečnej práce a jej oponent
vypracujú posudky k bakalárskej práci a navrhnú hodnotenie v klasifikačnej stupnici A-FX, ktoré
má študent k dispozícii min. 3 pracovné dni pred obhajobou.
Kritériá hodnotenia bakalárskej práce:
1. Prínos bakalárskej práce, splnenie cieľov práce v jej zadaní a náležitostí na obsah
bakalárskej práce daných vnútorným systémom kvality UK. Posudzuje sa: preukázanie znalostí
a vedomostí,schopnosti tvorivo pracovať v študijnom programe, schopnosť uplatnená pri
zhromažďovaní,interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry; v prípade prakticky
zameranej bakalárskej práce aj zvládnutie aplikácie teoretických východísk v praxi a
verifikovateľnosť hypotéz;
2. Originálnosť práce (bakalárska práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské
práva iných autorov); súčasťou dokumentácie k obhajobe bakalárskej práce sú aj protokoly
originality z CRZP a Theses, k výsledkom ktorých sa vedúci záverečnej práce a oponent
vyjadrujúvo svojich posudkoch;
3. Správnosť a korektnosť citovania použitých informačných zdrojov, výsledkov výskumu
iných autorov a autorských kolektívov, správnosť opisu metód a pracovných postupov iných
autorov alebo autorských kolektívov;4. Súlad štruktúry bakalárskej práce s predpísanou skladbou
definovanou vnútorným systémomkvality UK;5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu bakalárskej
práce (odporúčaný rozsah bakalárskej práceje spravidla 30 – 40 normostrán = 54 000 až 72
000 znakov vrátane medzier), primeranosť rozsahu práce posudzuje vedúci záverečnej práce;6.
Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava.Študent ústne prezentuje obsah, dosiahnuté
ciele a závery bakalárskej práce a odpovedá na otázky a pripomienky vedúceho záverečnej práce,
oponenta, resp. členov skúšobnej komisie. Komisia komplexne zhodnotí kvalitu bakalárskej práce,
posúdi spôsob a formu obhajoby a schopnosť študenta adekvátne reagovať na pripomienky a
otázky v posudkoch vedúceho záverečnej práce a oponenta. Hodnotenie sa dosiahne z aritmetického
priemeru hodnotení z posudku vedúceho záverečnej práce, oponenta a hodnotenia skúšobnej
komisie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent pri koncipovaní bakalárskej práce je schopný preukázať schopnosť tvorivo pracovať v
študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Študent vie preukázať primeranú znalosť
vedomostí o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní
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základnej odbornej literatúry, prípadne jej aplikáciu v praxi alebo je schopný riešiť čiastkovú
úlohu, ktorá súvisí so zameraním študenta. Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce dokáže študent
logicky narábať s teoretickým zázemím problematiky bakalárskej práce a argumentačne reagovať
na otázkyk spracovanej problematike.

Stručná osnova predmetu:
1. Prezentovanie bakalárskej práce študentom pred komisiou pre štátne skúšky, oponentom
bakalárskej práce a prítomnými.
2. Reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch.
3. Reakcia študenta na otázky komisie pre štátne skúšky a v diskusii.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
• LICHNEROVÁ, L. Písanie a obhajoba záverečných prác [online]. Bratislava:Univerzita
Komenského, 2016 [cit. 2016-10-09]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
• Vnútorný predpis č. 5/2020 [online]. Univerzita Komenského v
Bratislave,2015 [cit. 2021-09-09]. Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/
as/2020/20200527/04a_Studijny_poriadok_FiF_UK.pdf
• Záverečné práce [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2020
[cit.2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-
studium/zaverecne-prace/
Ďalšia literatúra podľa zamerania témy bakalárskej práce

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.



Strana: 34

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-053/22

Názov predmetu:
Politická komunikácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2  Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-053/13

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Aktivita na seminároch- práca na zadaných seminárnych prípravach 50% (priebežne)
2. Záverečná analytická práca (štúdia vybraného problému) 50% (v skúšobnom období)
Hodnotenie:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu bude študent/ka schopný definovať základné koncepty politickej
komunikácie; rozpoznať a analyzovať faktory, ktoré proces politickej komunikácie ovplyvňujú;
definovať a rozlíšiť jednotlivé formy politického marketingu.

Stručná osnova predmetu:
Ako pomohla politická komunikácia ovládnuť svet; Víťazi a porazení v procese komunikácie;
Efekt komunikácie alebo ako presvedčiť?; Akú moc majú médiá?; Médiá v demokracii alebo
médiokracia?; Internetová revolúcia; Kampane - od predvolebných k permanentným; Marketingová
kampaň - mýtus alebo realita?; Komunikačné nástroje: Reklama a PR

Odporúčaná literatúra:
KAID, Linda a Christina HOLTZ-BACHA. The SAGE handbook of political advertising.
Thousand Oaks: SAGE, 2006. ISBN: 1-4129-1795-6
SANDERS, Karen Communicating Politics in the Twenty-First Century. New York: Palgrave
Macmillan, 2009. ISBN: 978-0-230-00029-2
MCNAIR, B.. Communication and political crisis media, politics and governance in a globalized
public sphere. New York: Peter Lang, 2016. ISBN: 978-1-4331-2420-4
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PERLOFF, Richard. The dynamics of political communication media and politics in a digital age.
New York: Routledge, 2014. ISBN: 978-0-415-53184-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 174

A B C D E FX

12,64 24,71 26,44 18,97 13,22 4,02

Vyučujúci: Mgr. Gabriel Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-126/22

Názov predmetu:
Politická komunikácia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2  Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-126/17

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Prezentácia (60%) – prezentácia zo zadanej literatúry
2. Aktivita a prezentovanie na seminároch (40%) – práca na zadaných seminárnych úlohách a účasť
v diskusii
Hodnotenie:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní analyzovať politické kampane; rozpoznávať
komunikačné nástroje v nich použité; identifikovať súčasné trendy v politickej komunikácií a ich
vplyv na politické kampane.

Stručná osnova predmetu:
Špecifiká politickej komunikácie na Slovensku; Komunikácia na sociálnych sieťach – žijeme v
bublinách?; Občianska participácia a internet; Zmenili Big Data politickú komunikáciu?; Negatívna
komunikácia – ako fungujú „špinavé“ kampane?; Komunikácia v ére Post-Truth; Propaganda či
informačná vojna?

Odporúčaná literatúra:
LYS, Igor, Data in Politics - Overview. [cit.2021-09-05]. Dostupné na: https://medium.com/
dataseries/data-in-politics-an-overview-a66f5464f38f, 2019
GRASSEGGER, H. and KROGERUS M. The Data That Turned the World Upside Down.
In. Motherboard. [cit.2021-09-05]. Dostupné na: https://motherboard.vice.com/en_us/article/
mg9vvn/how-our-likes-helped-trump-win, 2017
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McGARTY, C., THOMAS, E., F., LALA, G., SMITH, L., G., E., BLIUC, A. New Technologies,
New Identities, and the Growth of Mass Opposition in the Arab Spring. In.: Political Psychology,
2013
FLAXMAN, S. Filter Bubbles, Echo Chambers and Online News Consumption. Public Opinion
Quarterly. 2016
BENKLER Y.: Breitbart led right wing media ecosystem altered broader media agenda.
Columbia Journalism Review. [cit.2021-09-05]. Dostupné na: https://www.cjr.org/analysis/
breitbart-media-trump-harvard-study.php, ľé17

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Gabriel Tóth, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-036/22

Názov predmetu:
Politická psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 3  Za obdobie štúdia: 0 / 42
Metóda štúdia: prezenčná

Druh, rozsah, metódy a pracovná záťaž študenta - doplňujúce informácie
Kurz začína 1/3/2023, 14:20.
Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-036/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Priebežné hodnotenie a domáce úlohy:
- 2 krátke komentáre k dokumentárnym filmom – vo dvojiciach (20%)
- analýza inauguračného prejavu – individuálne (10%)
- analýza odborného textu (10%)
2. Záverečné hodnotenie:
- záverečný písomný test (60%): podkladmi budú materiály z prednášok a učebnice
Hodnotiaca stupnica: A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní kurzu získajú základnú orientáciu v súčasnej politickej psychológii
ako vednej disciplíne, porozumenjú vzťahom medzi psychologickými procesmi a politickým
správaním, oboznámia sa s aktuálnymi výskumami v politickej psychológii a možnosťami aplikácie
ich zistení v politickej interakcii.

Stručná osnova predmetu:
(1) Osobnosť a politika, (2) Kognície, sociálna identita, postoje a emócie v politickej psychológii,
(3) Politická psychológia skupín, (4) Politickí vodcovia a elity, (5) Masové médiá, voľby,
politická komunikácia a politický marketing, (6) Politická pychológia rasy a etnicity, (7) Politická
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psychológia nacionalizmu, (8) Masová mobilizácia, kolektívna akcia, občianska participácia, (9)
Politický extrémizmus, politická psychológia terorizmu

Odporúčaná literatúra:
GRAF, S., HŘEBÍČKOVÁ, M, PETRJÁNOŠOVÁ, M., (2015). Češi a jejich sousedé.
Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Praha: Akademia. 2015, ISBN
978-80-200-2489-3
PLICHTOVÁ, J. Ed. (2010). Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a
realita. Bratislava: Veda, 2010, ISBN 978-80-224-1173-8
PLICHTOVÁ, J., LÁŠTICOVA', B., Petrjánošová, M. (2009). Konštruovanie slovenskosti vo
verejnom priestore. Bratislava: KVSBK SAV. ISBN 978-80-970234-0-9
SEARS, D. O., HUDDY, L., JERVIS, R. Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford:
Oxford University Press, 2003, ISBN 978-0-19-976010-7
SIDANIUS, J., JOST J. T. Political Psychology: Key Readings, New York: Psychology Press.
2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 116

A B C D E FX

20,69 20,69 21,55 19,83 16,38 0,86

Vyučujúci: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.02.2023

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-031/15

Názov predmetu:
Politické ideológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Hodnotenie kurzu bude pozostávať:
20% - Aktívna účasť a príprava na seminároch. Od študentov sa očakáva, že preukážu naštudovanie
povinného čítania a zároveň sa budú aktívne zapájať do diskusií na seminári. O udelení aktívnej
účasti rozhodne vyučujúci po konci každého seminára. Pre splnenie tejto časti bude potrebná
aktívna účasť na piatich seminároch (za jeden seminár 5% hodnotenia, max.20%)
20% - Prezentácia danej študijnej problematiky na základe doplnkovej literatúry. Očakáva sa
prezentácia v elektronickej forme (napr.Power Point), ktorú dá študent k dispozícií ostatným
študentom cez stránku kurzu. Prezentácie budú rozdelené spolu s literatúrou na prvom seminári.
20% - Vypracovanie zadanej úlohy v zápočtovom týždni. Podstatou bude aplikácia ideológie pre
riešenie aktuálnej politickej otázky, prípadne analýza konkrétneho návrhu či politického programu
z ideologického hľadiska. Presné zadanie bude oznámené približne v polovici semestra
40% - Písomný test v skúšobnom období (presný termín bude oznámený najneskôr v zápočtovom
týždni)
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Akceptované sú dve ospravedlnené absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní rozlišovať odlišné ideologické predstavy kľúčových
politických konceptov a cieľov (rovnosť, spravodlivosť, sloboda) a ich dôležitosť pre politické
rozhodovanie. Dokážu tiež identifikovať ideologické komponenty v konkrétnych návrhoch
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politických riešení a opatrení, ako aj formulovať základné ciele a riešenia aktuálnych problémov
z rôznych ideologických perspektív.

Stručná osnova predmetu:
1/ Ideológia ako pojem a jej definícia
2/ Liberalizmus
3/ Konzervativizmus
4/ Socializmus
5/ Marxizmus
6/ Fašizmus
7/ Nacionalizmus
8/ Feminizmus
9/ Ekologizmus
10/ Náboženský fundamentalizmus
11/ Anarchizmus
12 /Iné súčasné politické ideológie
13/ Súčasné debaty o úlohe ideológie a konci ideologického veku

Odporúčaná literatúra:
BALL, Terence a Richard DAGGER. Political Ideologies and the Democratic Ideal. Boston:
Pearson Education, 2011. ISBN: 978-0-205-80267-8
BARADAT, Leon. Political Ideologies. Their Origins and Impact. Tenth Edition. Upper Saddle
River: Pearson/Prentice Hall, 2009. ISBN: 978-0-13-603718-7
FREEDEN, Michael, SARGENT, Lyman Tower a Marc STEARS. The Oxford handbook of
political ideologies. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-958597-7
HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN: 80-86861-71-6
VINCENT, Andrew. Modern Political Ideologies, third ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
ISBN: 978-1-4051-5495-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A B C D E FX

26,32 21,05 5,26 26,32 10,53 10,53

Vyučujúci: Mgr. Branislav Dolný, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-133/19

Názov predmetu:
Politické inštitúcie a elity Ruskej federácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie min.60% hodnotenia
Hodnotenie pozostáva:
- Účasť na prednáškach 50%
- Aktivita na seminároch 50%
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kurzu študenti dokážu nielen charakterizovať špecifiká inštitucionálneho
politického systému Ruska, ale najmä pochopiť príčiny týchto špecifík a ich dopad na fungovanie
demokratických inštitúcií a zahraničnú politiku.
Po skončení kurzu budú študenti oboznámení s historickým a politickým vývojom Ruska od
rozpadu ZSSR, vrátane éry vlády Michaila Gorbačova a Borisa Jeľcina, avšak s s prioritným
dôrazom na obdobie vlády Vladimira Putina po roku 2000. Kurz sa zameria predovšetkým na
politologickú problematiku, na určovanie typu politického režimu, na vzťahy medzi mocenskými
centrami, na vývoj federácie ako aj na vývoj a vzťahy volebného a straníckeho systému krajiny.
Ďalej sa na kurze dozvedia o vplyve štátu na masmediálnu oblasť a jej využití v prospech
udržania popularity vládnuceho prezidenta, o vývoji a dodržiavaní ľudských a občianskych práv
v Ruskej federácii, o problematike hodnotového zakotvenia občianskej spoločnosti. Priestor bude
venovaný aj zákulisným ekonomicko-politickým vplyvom na ruskú politiku, predovšetkým zo
strany oligarchov a príslušníkov silových štruktúr. Súčasťou diskusií na seminároch bude aj
dlhodobé ovplyvnenie politického systému terorizmom na území aj mimo územia štátu, vývoj a
zameranie zahraničnej politiky, stav ekonomiky a energetiky.
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Stručná osnova predmetu:
1/ Úvod do problematiky - Základné charakteristiky Ruskej federácie, historický vývoj a jej
postavenie v medzinárodných vzťahoch
2/ Príčinná štúdia rozpadu ZSSR a nástupu prezidenta Jeľcina
3/ Mocenské delenie: dominancia exekutívy vs. slabosť legislatívnej a súdnej vetvy
4/ Federácia: od dezintegrácie k centralizácii?
5/ Tvorba systému politických strán, straníckeho a volebného systému
6/ Zákulisné ekonomické vplyvy na politické rozhodovanie - vznik oligarchického režimu?
7/ Zákulisný mocensko-ekonomický vplyv silovikov
8/ Masmédiá medzi majiteľmi a štátom
9/ Občianska spoločnosť ako alternatívne mocenské centrum
10/ Náboženstvá a terorizmus a ich vplyv na politický systém
11/ Zahranično-politická orientácia od rozpadu ZSSR
12/ Ekonomika a energetika v službách zahraničnopolitických záujmov štátu

Odporúčaná literatúra:
HOLZER, Jan. Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK, 2001. ISBN: 80-85959-97-6
HOLZER, Jan. Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK, 2004. ISBN: 80-7325-032-2
DULEBA, Aexander a Karol HIRMAN. Rusko na konci Jeľcinovej éry zahraničná a vnútorná
politika, rozširovanie NATO a záujmy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999.
ISBN: 80-88935-10-5
KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN:
978-80-906594-9-0
LIPMAN, Maria. Media Manipulation and Political Control in Russia. Moscow:
Carnegie Moscow Center, január 2009 [cit.2021-09-02]. Dostupné na: https://
carnegiemoscow.org/2009/02/03/media-manipulation-and-political-control-in-russia-pub-37199
SMITH, Mark A. Islam in the Russian Federation. Swindon: Conflict Studies Research Centre,
november 2006 [cit.2021-09-02]. Dostupné na: https://www.files.ethz.ch/isn/94458/06_Nov.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
Kontakt na vyučujúcu: apetkova62@gmail.com

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

60,0 30,91 7,27 0,0 0,0 1,82

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-007/15

Názov predmetu:
Politické myslenie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie min. 60% z celkového hodnotenia.
Hodnotenie pozostáva:
10% (priebežne) - aktívna účasť na seminároch. V zmysle študijného poriadku sú povolené dve
ospravedlnené absencie. Od študentov sa očakáva prečítanie a naštudovanie určenej literatúry ako
predpokladu pre aktívnu účasť.
30% (priebežne) – krátke písomné kontrolné testy z povinnej literatúry . V úvode seminárov
bude prebiehať krátky cca.15 test v ktorom budú študenti odpovedať na krátke otázky, ktoré
boli obsiahnuté v povinnej literatúre. Jeden test bude hodnotený 5 bodmi a bude hodnotených 6
najlepších výsledkov. Študenti si môžu vopred pripraviť krátky súhrn s poznámkami, ktorý môžu
pri teste využiť.
20% (priebežne) – prezentácia určeného primárneho textu prípadne inej zadanej úlohy. Očakáva sa
prezentácia v rozsahu cca.10-15 minút (nie viac) za použitia prezentácie v Power pointe (prípadne
iného podobného programu), kde študent zhrnie podstatný obsah textu a spolu s tým sa pokúsi
zhodnotiť relevantnosť textu v súčasnosti a prinesie otázky do diskusie. Termíny a témy prezentácií
budú zverejnené po úvodnom týždni výuky.
40% - záverečný písomný test v skúšobnom období (presné termíny budú stanovené najneskôr v
priebehu zápočtového týždňa)
Hodnotiaca tabuľka:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Kurz prinesie študentom prehľad a pochopenie vývoja základných ideí , teórií a polemík týkajúci
sa povahy a cieľov politiky od antického obdobia až po nástup osvietenstva. Po jeho absolvovaní
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pochopia úlohu a dôležitosť politického myslenia pre dnešné uvažovanie a rozhodovanie v oblasti
politiky, kontext politického myslenia jednotlivých historických etáp a ich súčasné interpretácie.
Spolu s tým sa naučia sa tvorivo pracovať s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi.

Stručná osnova predmetu:
1/ Povaha a úloha politického myslenia - prečo je potrebné študovať politické myslenie v minulosti,
čo nám môže priniesť pre naše dnešné problémy a otázky politiky, čo sú kľúčové otázky politického
myslenia
2/ Antické politické myslenie - počiatky politického myslenia v Grécku, Platón
3/ Antické politické myslenie - Aristoteles
4/ Antické politické myslenie - helénske a rímske obdobie
5/ Kresťanské myslenie stredoveku a politika - pol.myslenie v dielach Augustína a Tomáša
Akvinského
6/ Mimoeurópske politické myslenie - Čína a India
7/ Politické myslenie v období renesancie - Machiavelli
8/ Politické myslenie v období renesancie - renesančné utópie
9/ Nástup moderného politické myslenia - koncepcie prirodzeného stavu
10/ Teórie spoločenskej zmluvy a úloha štátu
11/ Liberálne predstavy o povahe moci a jej usporiadaní
12/ Liberálne predstavy o povahe moci a jej usporiadaní v praxi - vznik USA a ich Ústavy

Odporúčaná literatúra:
BABB, James. A world history of political thought. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. ISBN:
9781-7-8643-554-5
DEUTSCH, Kenneth L. a Joseph R FORNIERI. An Invitation to Political Thought. Belmont:
Thomson Wadsworth, 2009. ISBN: 978-0-534-54563-5
HADDOCK, Bruce. A history of political thought from antiquity to the present. Cambridge:
Polity Press, 2008. ISBN: 978-0-7456-4084-6
MCCLELAND, J.S. A history of Western political thought. London: Routledge, 2009. ISBN:
978-0-415-11962-7
NOVOSÁD, František a Dagmar SMREKOVÁ. Dejiny sociálneho a politického myslenia.
Bratislava: Kalligram, 2013. ISBN: 978-80-8101-679-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A B C D E FX

10,61 20,67 15,08 16,76 20,67 16,2

Vyučujúci: Mgr. Branislav Dolný, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-010/15

Názov predmetu:
Politické myslenie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-007/15 - Politické myslenie 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Hodnotenie pozostáva:
10% (priebežne) - aktívna účasť na seminároch. V zmysle študijného poriadku sú povolené dve
ospravedlnené absencie. Od študentov sa očakáva prečítanie a naštudovanie určenej literatúry ako
predpokladu pre aktívnu účasť.
30% (priebežne) – krátke písomné kontrolné testy z povinnej literatúry. V úvode seminárov bude
prebiehať krátky cca.15 minútový test, v ktorom budú študenti odpovedať na krátke otázky z
povinnej literatúry. Jeden test bude hodnotený 5 bodmi a bude hodnotených 6 najlepších výsledkov.
Študenti si môžu vopred pripraviť krátky súhrn s poznámkami, ktorý môžu pri teste využiť
20% (priebežne) – seminárna práca v rozsahu 7 strán na vopred zadané témy, ktoré budú upresnené v
priebehu semestra. Úspešné hodnotenie seminárnej práce predpokladá úspešné zodpovedanie danej
témy s využitím zadaných primárnych zdrojov.
40% - záverečný písomný test v skúšobnom období
Hodnotiaca stupnica
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Kurz prinesie študentom prehľad a pochopenie vývoja základných ideí , teórií a polemík politického
myslenia od nástupu osvietenstva až po súčasnosť. Po jeho absolvovaní budú schopní chápať
historický kontext ako aj rozdielne koncepcie kľúčových konceptov politického myslenia ako
sú povaha moderného štátu a jeho úlohy, distribučná spravodlivosť, ľudské práva a demokracia.
Získajú tiež schopnosť tvorivo a analyticky pracovať s primárnymi zdrojmi a sekundárnou
odbornou literatúrou.
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Stručná osnova predmetu:
Liberálne chápanie záujmov a práv jednotlivcov - teórie utilitarizmu a prirodzených práv
Liberálne chápanie slobody a zastupiteľskej vlády
Konzervativizmus
Utopický socializmus
Marxizmus
Revízie marxizmu - sociálna demokracia a leninizmus
Kritika liberalizmu a riziká masových spoločností
Klasický elitizmus
Kultúra, autorita a racionalita modernej spoločnosti
Teórie spravodlivosti a spravodlivej distribúcie
Kritické politické teórie
Islamské politické myslenie a jeho zlučiteľnosť s demokraciou

Odporúčaná literatúra:
BALL, Terence a BELLAMY, Richard. Cambridge history of twentieth-century political thought.
London: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 978-0-521-69162-8
DEUTSCH, Kenneth L. a FORNIERI, Joseph R. An Invitation to Political Thought. Belmont:
Thomson Wadsworth, 2009. ISBN: 978-0-534-54563-5
HAMPSHER-MONK, Iain. A history of modern political thought major political thinkers from
Hobbes to Marx. Malden: Blackwell, 1992. ISBN: 978-1-55786-147-4
MCCLELLAND, J.S. (1996). A History of Western Political Thought. London: Routledge.
ISBN: 978-0-415-11962-7
SWIFT, Adam. Politická filozofie, základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 2005.
ISBN: 80-7178-859-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A B C D E FX

9,74 14,94 20,13 27,27 18,83 9,09

Vyučujúci: Mgr. Branislav Dolný, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.09.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-015/18

Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: samostatná práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné zadanie v skúšobnom období: odovzdanie vybraných častí vlastnej bakalárskej práce,
ktoré spĺňajú formálne a obsahové náležitosti na bakalárske práce dané vnútorným systémom
kvality UK. Hodnotí sa formálna úprava obalu, titulného listu, bibliografického odkazu abstraktu,
obsahu a 5 bibliografických odkazov v zozname bibliografických odkazov k bakalárskej práci.
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100%

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu osvojené základné náležitosti písania odborného
textu za dodržania pravidiel akademickej etiky. Ovláda teóriu citovania a odkazovania na použité
zdroje a má zručnosti v tvorbe bibliografických odkazov a citácií. Chápe princípy výstavby
formálnej a obsahovej stránky bakalárskej práce v závislosti od vnútorného systému kvality UK.
Rozumie príčinám plagiátorstva, pozná jeho jednotlivé typy a vie sa ich vyvarovať. Má dostatočné
informačné kompetencie na získavanie, spracovanie a interpretáciu základnej odbornej literatúry.

Stručná osnova predmetu:
1. Teória citovania a odkazovania na použité zdroje (základné termíny, štandardy). 2. Tvorba
bibliografických odkazov (klasické, elektronické, neknižné dokumenty). 3. Techniky citovania.
4. Citačné manažéry (druhy, funkcie, obmedzenia).
5. Akademická etika a integrita, plagiátorstvo, druhy plagiátorstva.
6. Hlavné zásady výstavby odborného textu (obsahová a formálna výstavba, problémy). 7.
Formálna úprava záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra:
Staroňová, K.: Vedecké písanie, Martin: Osveta, 2011
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Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách několik zásad pro
začátečníky. Praha: Sociologické nakladateství, 2009
Yvonne N. (Nguyen) Bu, How to Write a Master's Thesis, SAGE 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 169

A B C D E FX

41,42 19,53 13,02 12,43 8,88 4,73

Vyučujúci: M. A. Samuel Spáč, PhD., prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD., Mgr. Aneta Világi, PhD.,
Mgr. Zsolt Gál, PhD., doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., prof. PhDr.
Darina Malová, PhD., doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD., Mgr. Branislav Dolný, PhD., M. A. Max
Steuer, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-119/16

Názov predmetu:
Spoločnosť a politika v strednej a východnej Európe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Účasť a aktivita na hodine (10%): zapájanie sa do diskusie k preberanej téme; odpovede na otázky
zamerané na doporučenú literatúru a preberanú tému.
- Priebežne odovzdávané stručné konspekty z preštudovanej literatúry (20%)
- Prezentácia (30%): vopred zaslať stručný ideový náčrt prezentácie (max. 1 stranu) - naformulovať
problém, hlavné tvrdenia, závery a téza do diskusie.
- Záverečná skúška – 40%
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu získajú študenti vedomosti o faktorov politickej dynamiky stredovýchodnej
Európy , ktorá prešla cyklami zrodu a pádu liberalizmu, fašizmu a komunizmu a po páde
komunizmu v roku 1989 prechádza komplikovanou demokratizáciou s otvoreným koncom. Naučia
sa identifikovať a analyzovať prípady erózie demokracie a vysvetliť ich omocou historicko-
štruktúrnych a agenciálnym prístupov k politickej zmene.

Stručná osnova predmetu:
Dedičstvo minulosti a historické zdroje „politiky zaostávania“ krajín SVE; Minulosť
predkomunistická a komunistická: modernizácia oneskorená a „vnútená“; Pád komunizmu a
koniec studenej vojny; Analytický model prechodu od komunistického režimu k demokratickým
inštitúciám; Typy tranzície v krajinách SVE a ich dôsledky; Problémy konsolidácie demokracie:
Kedy je nová demokracia konsolidovaná? Dimenzie konsolidácie, priaznivé faktory

Odporúčaná literatúra:
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ELSTER, Jon.-OFFE,Claus.Institutional Design in Post-Communist Societies. Rebuilding the
Ship at Sea. Cambridge University Press (UK), 1998. ISBN 0-521-47931-2
GRESKOVITS, Béla: The Political Economy of Protest and Patience. East European and latin
American Transformations Compared. Central European University Press, Budapest 1998. ISBN
963-9116-13-0
JANOS, Andrew C: East Central Europe in the Modern World: The Politics of Borderland from
Pre- to Post Communism. Stanford, CA : Stanford Universit Press, 2000. ISBN 978-0804746885
JUDT, Tony: Povojnová Európa. História po roku 1945. Bratislava, Slovart 2007. ISBN
978-80-7391-025-9
KITCHELT, H. - Z. MANSFELDOVÁ - R. MARKOWSKI - G.TÓKA. Post-Communist Party
Systems. Competition, Representation and Inter-Party Cooperation. Cambridge University
Press,1999. ISBN 0-521-65890-X
LINZ, Juan J. - STEPAN, Alfred: Problems of Democratic Transition and Consolidation.
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. The John Hopkins University
Press. 1996 ISBN 0-8018-5158-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 75

A B C D E FX

32,0 24,0 24,0 5,33 5,33 9,33

Vyučujúci: prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-096/14

Názov predmetu:
Tútoriál 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: iná
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápis do kurzu bude sprístupňovaný individuálne na začiatku konkrétneho semestra na základe
dohody školiteľa a študenta/študentky, ktorú schváli koordinátor kurzu. Kurz koordinuje Doc.
Láštic. Hodnotenie kurzu bude založené splnení určených výskumných, analytických prípadne
publikačných úloh na ktorých sa dohodne študent so školiteľom.
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Kurz Tútoriál je výberový kurz, ktorý prebieha formou individuálnej spolupráce študenta a
vyučujúceho z Katedry. Predmetom kurzu je riešenie výskumného zadania/úlohy, na ktorom sa
na začiatku semestra dohodol vyučujúci s vybraným študentom. Jeho absolvovaním nadobudne
praktické zručnosti samostatnej práce na výskumnom projekte, zberu, spracovania a analýzy dát a
prípravu vlastného publikačného výstupu pod odborným vedením.

Stručná osnova predmetu:
Predmet spolupráce a konkrétna náplň práce študenta budú stanovené individuálne na základe
dohody školiteľa/školiteľky a študenta/študentky. Predmetom tutorialu je účasť na riešení
vedeckého projektu (zber, analýza dát), či príprava publikačného výstupu školiteľa a študenta.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru určuje školiteľ podľa témy vedeckého projektu alebo publikačného
výstupu

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, anglicky
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-097/14

Názov predmetu:
Tútoriál 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: iná
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápis do kurzu bude sprístupňovaný individuálne na začiatku konkrétneho semestra. Kurz
koordinuje Doc. Láštic. Hodnotenie kurzu bude založené na priebežnom plnení určených
výskumných, analytických alebo publikačných úloh, ktoré boli dohodnuté so školiteľom a
študentom
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Kurz Tútoriál je výberový kurz, ktorý prebieha formou individuálnej spolupráce študenta a
vyučujúceho z Katedry. Predmetom kurzu je riešenie výskumného zadania/úlohy, na ktorom sa na
začiatku semestra dohodol vyučujúci s vybraným študentom.
Jeho absolvovaním získavajú študenti a študentky praktické zručnosti v samostatnej práci
a participácii vo výskumných projektoch, zberu a analýzy empirických dát alebo prípravy
publikačných výstupov pod odborným vedením

Stručná osnova predmetu:
Predmet spolupráce bude stanovený individuálne na základe dohody školiteľa/školiteľky a
študenta/študentky. Predmetom tútorialu je účasť na riešení vedeckého projektu (zber, analýza dát),
či príprava publikačného výstupu školiteľa a študenta.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru určuje školiteľ podľa témy vedeckého projektu alebo publikačného
výstupu

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovensky, anglicky

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-005/15

Názov predmetu:
Úvod do argumentácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: aktívna účasť a riešenie domácich úloh (40 bodov); Záverečné
hodnotenie: test (60 bodov). Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie
získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Študenti rozumejú základným pojmom, nástrojom a postupom teórie argumentácie a logiky,
ktorými možno efektívne analyzovať, rekonštruovať a hodnotiť argumenty i argumentačné chyby
v prirodzenom i odbornom (politologickom) diskurze. Disponujú zručnosťami, ktoré im umožňujú
rozlišovať medzi logickými vlastnosťami (napr. platnosť), metodologickými vlastnosťami (napr.
relevantnosť, pravdivosť) a psychologickými vlastnosťami (napr. presvedčivosť) argumentov a ich
zložiek. Sú schopní rozpoznať viaceré formy nededuktívnych argumentov (abdukcia, analógia a
pod.) a identifikovať viaceré známe logické i kognitívne chyby (omyly) usudzovania.

Stručná osnova predmetu:
1. Argumenty a ich analýza: štruktúra argumentov a ich reprezentácia
2. Platnosť argumentov a hľadanie protipríkladov
3. Logické a mimologické výrazy v argumentoch
4. Analýza podmienkových výrokov: materiálna implikácia, paradoxy a kontrafaktuály
5. Ako zistiť, či je argument platný? Niektoré dôkazové postupy
6. Nededuktívne argumenty a teória argumentácie
7. Indukcia a inferenčná štatistika
8. Kauzálne usudzovanie
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9. Kognitívne a logické chyby (omyly) usudzovania

Odporúčaná literatúra:
BUČEK, J. a ZOUHAR, M. Argumentácia a médiá. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-398-1-0.
GAHÉR, F. Logika pre každého. 4. vyd. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 978-80-89256-88-4.
LYONS, J. a WARD, B. The New Critical Thinking: An Empirically Informed Introduction. New
York: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-68748-6.
SINNOT-ARMSTRONG, W. a FOGELIN, R. Understanding Arguments. An Introduction to
Informal Logic. 9th ed. Boston, Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-285-19739-5.
WALTON, D. Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press,
2006. ISBN 978-0-521-53020-0.
Literatúra bude poskytnutá v elektronickej forme.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (práca na hodine, časť literatúry)
anglický (časť literatúry)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 228

A B C D E FX

25,44 24,12 14,91 10,53 10,09 14,91

Vyučujúci: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-003/22

Názov predmetu:
Úvod do ekonómie pre politológov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-003/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch- 10%
Záverečný písomný test- 90%
Hodnotiaca stupnica: A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 10/90

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základný prehľad o ekonomických inštitúciách, ich
vzniku a evolúcii ako aj o najdôležitejších teóriách a konceptoch v ekonómii. Kurz je zameraný
najmä na oboznámenie sa so základnými ekonomickými pojmami, ich historickým vývojom,
súčasným významom ako aj snahou vysvetliť mechanizmy fungovania ekonomických transakcií a
nástrojov ekonomickej politiky. Po úspešnom absolvovaní kurzu by študent mal rozumieť bežným
ekonomickým javom, fungovaniu ekonomických inštitúcií a pochopiť väčšinu ekonomického
spravodajstva.

Stručná osnova predmetu:
Ekonomické systémy: socializmus a kapitalizmus
Ekonomická transformácia od plánovanej k trhovej ekonomike
Bankovníctvo a peniaze
Verejné financie
Moderné obchodné spoločnosti, akcie, burzy, finančné krízy
Typológia sociálnych štátov, socio-ekonomické modely a variácie kapitalizmu
Základné teoretické smery: liberalizmus verzus protekcionizmus a intervencionizmus
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Odporúčaná literatúra:
Ferguson, Niall 2011: Vzostup peňazí. Finančné dejiny sveta. Kalligram, Bratislava
FERGUSON, Niall. Vzostup peňazí. Finančné dejiny sveta. Bratislava: Kalligram, 2011.
ISBN: 978-80-8101-456-7 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.
H. Beck, 2005. ISBN: 80-7179-380-9 LISÝ, Ján et al. Dejiny ekonomických teórií. Praha:
Wolters Kluwer, 2018. ISBN: 978-80-7598-080-9 POLOUČEK, Stanislav et.al. Peniaze, banky,
finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN: 978-80-8078-305-1 ŠILENAS, Žilvinas
a VYŠNIAUSKAITE, Marija. Ekonómia v 31 hodinách. Bratislava: Expol Pedagogika, 2019.
ISBN: 978-80-8091-532-2Šilenas, Žilvinas a Vyšniauskaite, Marija 2019: Ekonómia v 31
hodinách. Expol Pedagogika, Bratislava.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 217

A B C D E FX

15,21 22,58 19,82 16,59 15,67 10,14

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-014/15

Názov predmetu:
Úvod do európskej integrácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Analytické memos: Na každý seminár sa očakáva, že si prečítate identifikovanú literatúru
a napíšete analytický rozbor/reflexiu/prehľad literatúry v rozsahu 400-600 slov. Dobré zhrnutie
identifikuje kľúčové problémy, ktoré sú podstatné pre porozumenie témy, ktorá je predmetom
diskusie: zaujímavé, inovatívne aspekty, veci, ktoré sú problematické a zaslúžia si kritickú diskusiu
40%
2. Aktívna participácia na diskusiách: 20%
3. Záverečná písomná práca: ide o výskumnú prácu na tému, ktorá bude pridelená počas týždňa 5.
Rozsah 2000 slov. Odovzdanie emailom vyučujúcemu do 5/1/23, 40%
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Kurz ponúka prehľad súčasného akademického výskumu, ktorý analyzuje meniacu sa podobu
rozšírenej EÚ. Študenti si prehĺbia svoje porozumenie politického vládnutia v EÚ. Získajú poznatky
o transformácii štátnosti v Európe v kontexte pricesov európskej integrácie. Naučia sa aplikovať
analytické koncepty na skúmanie vývoja EÚ ako politického organizmu.

Stručná osnova predmetu:
Čo to je europeizácia?
Formovanie EÚ ako politickej entity
Koncepcie neo-medievalizmu a modernej štátnosti v analýzach EÚ
EÚ ako systém diferencovanej integrácie
Demokratické vládnutie v EÚ
Obrana EÚ
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Rozširovanie EÚ
Vonkajšie vládnutie EÚ

Odporúčaná literatúra:
Olsen, Johan P. (2002): "The Many Faces of Europeanization" Journal of Common Market
Studies, 40 (5): 921-52
Bartolini, Stefano (2006): "A Comparative Political Approach to the EU Formation." Working
Paper 04-2006, Oslo: ARENA
WIENER, Antje, DIEZ, Thomas. European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press.
2004. ISBN 0-19-925248-3
LEUFFEN, Dirk et al. (2013): Differentiated Integration: Explaining Variation in the European
Union. Basingstoke: Palgrave, ISBn 978-0230246430

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 129

A B C D E FX

24,03 27,91 27,13 13,95 6,2 0,78

Vyučujúci: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-006/22

Názov predmetu:
Úvod do komparatívnej politológie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-006/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie pozostáva:
• 35% hodnotenia (priebežne) - Priebežne pripravované 1-2 stranové písomné odpovede na zadané
úlohy (30%) a ich prezentácia (5%). Študenti aplikujú poznatky z prečítanej literatúry na nimi
vybranú krajinu. Odpovede musí mať študent pripravené na hodine tak, aby bol pripravený
prezentovať ich. Náhodne vybraní študenti budú ústne prezentovať odpovede na seminári.
• 25% hodnotenia (priebežne) – záverečná seminárna práca odovzdaná v zápočtovom týždni. V
práci sa študenti pokúsia o vlastnú komparáciu vybraných inštitucií či inštitucionálnych atribútov
v dvoch krajinách
• 40% hodnotenia (v skúšobnom období) – záverečný písomný test
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si komparácie ako základnej metódy analýzy v politológií. Študenti získajú schopnosť
rozlíšiť relevantné znaky politických režimov, procesov a inštitúcií, využívať etablované
klasifikácie a vybrať vhodný typ porovnania k zodpovedaniu stanovených otázok. Absolventi/ky
sa naučia uplatňovať tieto poznatky pri analýze konkrétnych politických režimov a inštitúcií vo
vybraných krajinách. Kurz sa zameriava aj na rozvoj ďalších individuálnych schopností, akými je
kritické myslenie, tímová práca, analytické a prezentačné zručnosti.

Stručná osnova predmetu:
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1. Komparácia ako metóda výskumu v politológii. Typy komparatívneho výskumu, prínosy a limity
komparácie
2. Štát - Definícia a charakteristické znaky štátu. Vznik moderných štátov. Teórie štátu
3. Demokratické a nedemokratické politické režimy. Vymedzenie demokracie a autokracie.
Normatívne a deskriptívne prístupy k štúdiu demokracie. Ideové východiská modernej demokracie.
Ako definovať základné rozdiely medzi demokratickým a nedemokratickým politickým systémom?
4. Proces demokratizácie a demokratickej konsolidácie. Vysvetľovanie príčin a úspešnosti.
Prechod k demokracii a podmienky jej uchovania. „Vlny“ demokratizácie a teórie demokratizácie.
Posudzovanie stavu demokracie v jednotlivých krajinách.demokratizácie
5. Porovnávanie ústav a princípov ústavnosti. Charakteristické znaky ústav. Ústavná vláda a súdny
dohľad nad ústavnosťou. Súdny aktivizmus. Právo v demokratických a nedemokratických krajinách
6. Porovnávanie parlamentov a ich štruktúry a funkcií. Parlamentarizmus a jeho vývoj v dejinách.
Funkcie parlamentov. Parlamentná demokracia. Základné typy parlamentarizmu a politické
princípy jeho organizácie
7. Komparácia exekutívy (vlád) a ich štruktúry a funkcií. Funkcie a kompetencie prezidenta v
jednotlivých formách vlády.
8. Formovanie vládnych kabinetov Proces formovania vlád a ich rôzne typy. Štruktúra kabinetov.
Stabilita vlády v Európe.
9. Vzťahy exekutívy a legislatívy, základné formy vlády. Aké kritériá rozlišujeme pri klasifikácii
jednotlivých foriem vlády, aké sú ich výhody a nevýhody
10. Politické strany: funkcie a organizácia politických strán. Klasifikácie politických strán. Politické
strany v demokratických a autokratických politických režimoch
11. Stranícke systémy a ich rôzne klasifikácie. Polarizácia strán a dopad na stranícky systém.
12. Voľby a volebné systémy -odlišnosti volebných systémov a ich dopady na podobu straníckych
systémov. Reprezentácia a teórie reprezentácie.

Odporúčaná literatúra:
CARAMANI, Daniele. Comparative politics. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN:
978-0-19-966599-0
CLARK, Robert William, GOLDER, Matt a Sona Golder. Principles of comparative politics. Los
Angeles: SAGE, 2013. ISBN: 978-1-60871-679-1
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra (ed.). Základní modely demokratických systémů. Komparace
politických systémů. Praha: Oeconomia 2008. ISBN: 978-80-245-1357-7
GALLAGHER, Michael, LAVER Michael a Peter MAIR. Representative government in modern
Europe. London: McGraw-Hill, 2011. ISBN: 978-0-07-712967-5
LIJPHART, Arend: Patterns of Democracies Patterns of Democracy: Government Forms
and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press 1999. ISBN:
978-0-300-07893-0
NOVÁK, Miroslav. Strany, volby a demokracie od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2016. ISBN: 978-80-7419-233-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A B C D E FX

11,17 15,64 20,67 17,32 18,99 16,2
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Vyučujúci: Mgr. Branislav Dolný, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-012/15

Názov predmetu:
Úvod do komparatívnej politológie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné testy- 40% z celkového hodnotenia, počas semestra môže študent absolvovať ľubovoľný
počet priebežných testov v rámci elearningového systému (obmedzenie iba 1 pokus za týždeň),
ktorých predmetom bude príprava na daný týždeň. Testy majú formu multiple-choice otázok s
jednou správnou odpoveďou. Do celkového hodnotenia sa rátajú 4 najlepšie výsledky v semestri
(max 4x10%). Písomný test sa otvára každú stredu okolo obeda a je možné ho absolvovať až do
pondelka, 12:00. Testy sú súčasťou priebežného hodnotenia.
záverečný písomný test- 60% celkového hodnotenia, test sa uskutoční počas skúšobného obdobia,
bude zložený z kombinácie multiple-choice otázok, otvorených otázok a 2 krátkych esejí na vybranú
tému
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
aktívna účasť na kurze, účasť na kurze je povinná v zmysle študijného poriadku. Nadpočetné
absencie na kurze bez ospravedlnenia, ktoré budem považovať za relevantné znamenajú hodnotenie
FX. Od každého študenta, ktorý sa zúčastní vyučovacej hodiny sa očakáva, že si naštuduje
materiály, ktoré sú označené ako príprava na konkrétny týždeň.
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Kurz nadväzuje na Úvod do komparatívnej politológie 1. V rámci kurzu si študenti prehĺbia
znalosti komparácie ako základnej metódy analýzy v politológií. Študenti získajú schopnosť
rozlíšiť relevantné komponenty politických režimov na úrovni štruktúr, aktérov a politickej kultúry.
Absolventi/ky sa naučia uplatňovať tieto poznatky pri analýze konkrétnych politických režimov
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vo vybraných krajinách a regiónoch. Kurz sa zameriava aj na rozvoj ďalších individuálnych
schopností, akými je kritické myslenie, tímová práca, analytické a prezentačné zručnosti.

Stručná osnova predmetu:
Multi-úrovňové vládnutie, Politická kultúra, Politické správanie, Sociálne hnutia, Politické elity,
Záujmové skupiny, Politická komunikácia, Volebné správanie, Sociálna politika, Obranná politika

Odporúčaná literatúra:
CARAMANI, Daniele. Comparative Politics, 3rd edition, Oxford University Press, 2014, ISBN
978-0-19-966599-0
CLARK, Roberts, GOLDER, Matt, NADENICHEK, Sonna. Principles of comparative politics.
Los Angeles: SAGE, 2013, ISBN 978-1-60871-679-1
LANE, Jan.E. Comparative Politics. London: Routledge, 2008. ISBN 0-415-43206-5
Doplnková literatúra je súčasťou prípravy na konkrétne témy kurzu a bude dostupná v rámci
Moodle a MS Teams spoločne s prezentáciami z prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 153

A B C D E FX

43,79 24,84 14,38 9,8 5,88 1,31

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-008/15

Názov predmetu:
Úvod do medzinárodných vzťahov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
-Prezentácia (30%)- pre študentov kurzu Úvod do medzinárodných vzťahov. Študenti si vyberú
tému/otázku na prezentáciu z poskytnutého zoznamu (na zdieľanom Google dokumente).
Prezentácia má analyzovať danú otázku/tému a poskytnúť jasnú odpoveď na skúmaný problém.
V analýze dbajte na definíciu a logiku využitých konceptov. Je nevyhnutné používať odbornú
literatúru, minimálne 7 ks odborných kníh/vedeckých článkov (z medzinárodných časopisov), k
tomu môžete použiť aj informácie o aktuálnom probléme z relevantných zdrojov (oficiálne web
stránky novín, správy z výskumných centier a pod.). V žiadnom prípade nepoužívajte blogy alebo
nerelevantné web stránky (napr. aktualne.sk, referaty.sk a pod.)
- Priebežný písomný test (30% hodnotenia pre politológov). Test pozostáva z uzatvorených a
otvorených otázok.
- Záverečná písomná skúška, 40%
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s predmetom skúmania medzinárodných vzťahov
Poukázať na rôznych aktérov a procesy na medzinárodnej úrovni
Analyzovať dôležité súčasné medzinárodné konflikty
Naučiť sa analyticky posudzovať aktuálny medzinárodný politický vývoj
Zlepšiť analytické schopnosti študentov
Naučiť študentov kritickému náhľadu na globálnu scénu

Stručná osnova predmetu:
Štátni aktéri medzinárodných vzťahov
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Neštátni aktéri medzinárodných vzťahov
Anarchia
Moc, vojna
Ozbrojené konfliky, vojna a demokracia
Bezpečnosť
Globalizácia
Životné prostredie v medzinárodných vzťahov
Energetika v medzinárodných vzťahoch

Odporúčaná literatúra:
KEGLEY, C., W. a Raymond, G.A. (2010) The Global Future. A Brief Introduction to World
Politics. Wadsworth: Boston. ISBN 978-1133608486
SMALLMAN, S. a Brown, K. (2011) Introduction to International and Global Studies.
University of North Carolina Press: Chapel Hill, ISBN 978-0-8078-7175-1
D’ANIERI, P. (2014) International Politics. Power and Purpose in Global Affairs. Wadsworth:
Boston. ISBN 978-1-133-95393-7
DEVETAK, R., Burke, A. a GEORGE, J. (eds.) (2012) An Introduction to International
Relations. Cambridge University Press: Cambridge. ISBn 978-1-107-60000-3
SHIMKO, K. (2010) International Relations: Perspectives and Controversies. Wadsworth:
Boston. ISBN 978-0-19-998877-8
GRAY, C.S. (2012) War, peace and international relations. An Introduction to strategic history.
London: Routledge. ISBN 978-0-415-38639-5
MANSBACH, R. W. a Rafferty, K. L. (2008) Introduction to Global Politics. Routledge: New
York. iSBN 978-1138236653
Na stránke kurzu v systéme Moodle sa budú nachádzať prezentácie na jednotlivé stretnutia ako aj
rôzne oznamy dôležité pre kurz. Cez online systém Moodle sa je nevyhnutné na kurz aj prihlásiť.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 169

A B C D E FX

8,88 25,44 21,3 13,61 15,38 15,38

Vyučujúci: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-002/22

Názov predmetu:
Úvod do práva pre politológov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boAG-086/15 FiF.KPol/A-boPO-002/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na kurze, ktorá predpokladá, že si študent naštuduje prípravu, ktorá je určená na
konkrétny seminár, v opačnom prípade mu bude udelená absencia
- záverečný písomný test, 100% z celkového hodnotenia, tématické okruhy testu budú oznámené
na poslednom seminári v semestri
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní samostatne vyhľadávať právne predpisy a súdne
rozhodnutia identifikovať a porozumieť štruktúre právnych predpisov a súdnych rozhodnutí;
identifikovať, porozumieť a prakticky ilustrovať základné princípy práva a právneho systému,
a vybrané odvetvia súkromného a verejného práva na Slovensku. Študenti tiež budú schopní
analyzovať vybrané prípady využitia práva ako nástroja verejnej politiky a jeho obmedzenia.

Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu, štruktúra právnej systému a právnej normy Pramene práva a tvorba práva,
právne systémy, realizácia práva Prvky právneho vzťahu, interpretácia práva Občiansky zákonník:
vecné práva Občiansky zákonník: záväzkové právo Dedenie Rodinné právo Pracovné právo Trestné
právo. Analýza vybraných právnych predpisov a súdnych rozhodnutí (sloboda zhromažďovania,
sloboda prejavu, limity práva ako regulačného nástroja, implementácia práva, vzťah medzi právom
a politikou).
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Odporúčaná literatúra:
PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd. Bratislava : VOPFUK, 1999, ISBN 80-7160-146-2
DRGONEC, Ján. Ústava SR. Komentár.Bratislava, Heuréka, 2004. ISBN 80-89122-05-1
WHITTINGTON, Keith, KELEMEN, Daniel (eds.). The Oxford handbook of law and politics.
Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-920842-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 218

A B C D E FX

23,39 31,65 22,48 9,17 7,8 5,5

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.12.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-001/22

Názov predmetu:
Úvod do štúdia politológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 3  Za obdobie štúdia: 0 / 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-001/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% hodnotenia
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Hodnotená aktivita, Podiel na celkovom hodnotení:
Aktívna účasť na seminári 10%
Priebežné zadania (5) 25%
Písomný test 25%
Záverečná písomná skúška 40%
Aktívna účasť na seminári: účasť na seminári je bodovo ohodnotená za predpokladu, že sa študent
aktívne zapája do diskusie a riadne plní seminárne úlohy.
Priebežné zadania: cieľom priebežných zadaní je za pomoci odbornej literatúry spracovať zadanú
úlohu a prostredníctvom toho aplikovať poznatky z hodiny vo vlastnej akademickej praxi. Zadania
sú špecifikované nižšie (vrátane termínov odovzdania). Termíny na vypracovanie zadaní sú vopred
striktne dané. Zadania sa odovzdávajú elektronicky prostredníctvom platformy Moodle.
Písomný test: cieľom písomné testu je preveriť vedomosti študentov získané z tematických okruhov
tohto kurzu. Zručnosti v rámci seminárnej časti kurzu sa prostredníctvom testu nebudú skúšať.
Záverečná písomná skúška: (ďalej aj skúška) má formu písomnej práce a je kľúčová v tomto kurze.
Študent prostredníctvom vypracovania práce dokazuje zvládnutie nielen zručností akademického
písania, ale aj pochopenie základných politologických konceptov. Od študenta sa požaduje, aby
kriticky a akademicky spracoval vybranú tému. Seminárnu prácu je potrebné spracovať v rozsahu
4 normostrán (1000 slov vrátane medzier), pričom dodržiavanie formálnych požiadaviek pri jej
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vypracovaní sa považuje za samozrejmosť (ich nerešpektovanie oprávňuje vyučujúcu odmietnuť
prácu)
Študent má právo na 1 absenciu, bez ohľadu na dôvody absencie. Povinnosti v kurze, ktoré si
študent kvôli absencii nesplní však nebude možné plniť v náhradnom termíne ani iným náhradným
spôsobom.
Podmienkou na vykonanie záverečnej písomnej skúšky je v súlade s ustanovením Študijného
poriadku FiF UK dosiahnutie minimálne 60% pribežného hodnotenia, t.j. min. 36 bodov v
rámci tohto predmetu. Študent, ktorý nedosiahne aspoň 36 bodov z priebežného hodnotenia bude
hodnotený v rámci tohto kurzu známkou FX bez možnosti vykonať záverečnú skúšku.
Povinnosti študentov (účasť, hodnotenie, opakovanie) na kurze sa riadia Študijným poriadkom
Filozofickej fakulty UK.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Kurz je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia katedry politológie FF UK a
má im priniesť základnú orientáciu v odbore. Cieľom kurzu je priblížiť najdôležitejšie koncepty
politológie a politickej analýzy. Hodnotenie kurzu pozostáva z preverenia získaných vedomostí
a akademických zručností . Po úspešnom absolvovaní kurzu by študent mal byť schopný hľadať
odpovede na nasledujúce otázky: Akým oblastiam a témam sa venuje súčasná politická veda?
Akými prostriedkami tieto javy skúma? Akým spôsobom v politológii píšeme o daných javoch?

Stručná osnova predmetu:
Akademické písanie - práca s literatúrou
Akademické písanie - akademický štýl
Základné koncepty politickej vedy: politika, moc, autorita
Základné koncepty politickej vedy: štát & legitimita
Základné koncepty politickej vedy: demokracia a iné režimy
Aktéri - Politické strany a záujmové skupiny
Aktéri - voliči a voličské správania
Aktéri - občianska spoločnosť
Aktéri - médiá a politická kultúra

Odporúčaná literatúra:
BUSTIKOVA, Lenka. Petra Guasti. The Illiberal Turn or Swerve in Central Europe? Politics
and Government 2017, 5(4), s. 166-176. dostupné aj online na: https://www.cogitatiopress.com/
politicsandgovernance/article/view/1156/1156
HEYWOOD, Andrew. Politics. 3rd Edition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN:
978-0-230-52497-2
STAROŇOVÁ, Katarína. Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin:
Vydavateľstvo Osveta, 2011. ISBN: 978-80-8063-359-2
VASIĽKOVÁ, Adriana. Jarmila Androvičová. Príčiny nárastu podpory pravicového radikalizmu
a extrémizmu na Slovensku: príklad politickej strany Kotleba–ĽSNS. Central European
Journal of Politics 2019, 5(1), s. 71–99. dostupné aj online na: http://www.cejop.cz/wp-content/
uploads/2019/09/2019_Vol-05_No-01_Art-05_SK_LSNS.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 231

A B C D E FX

9,96 14,72 18,18 17,75 19,48 19,91

Vyučujúci: Mgr. Aneta Világi, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-017/15

Názov predmetu:
Verejná politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2  Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- referát o legislatívnom a inštitucionálnom rámci vybraných verejných politík vo vybraných
krajinách, 50%
- ústna skúška, 50%
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na kurze "Verejná politika" oboznámia s tým, čo je to verejná politika, v akých
kontextoch je potrebné/vhodné vnímať jej existenciu, aké rôzne prístupy vysvetľujú význam
verejných politík, ako prebieha tvorba verejných politík, aké sú charakteristiky jednotlivých fáz
tvorby verejných politík, čo možno považovať za nástroje verejných politík a aké sú ich druhy, kto
sú rozhodujúci aktéri tvorby verejných politík a kto su ostatné zainteresované subjekty, v akom
vzťahu vystupujú títo aktéri, atď. Cieľom je poskytnúť študentom relevantné teoretické poznatky
týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov týkajúcich sa tvorby verejných politík. Teoretické
poznatky sú v rámci seminárov úzko prepájané s praktickými príkladmi, respektíve skúsenosťami,
čo je determinované požiadavkou na ilustráciu či lepšie vysvetlenie daných teoretických poznatkov.
Študenti budú mať po absolvovaní tohto kurzu prehľad o širších kontextoch tvorby verejných
politík, o aktéroch vstupujúcich do jednotlivých fáz/etáp tvorby verejných politík a o ich nástrojoch,
ktoré využívajú na účely presadenia svojich návrhov, na implementáciu schválených opatrení, či na
vyhodnocovanie implementovaných opatrení. Neoddeliteľnou súčasťou kurzu je aj samoštúdium
odporúčanej literatúry, ktorá študentom umožní hlbší pohľad do preberaných tém.

Stručná osnova predmetu:
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Verejné vc. súkromné. Politika vs. administratíva. Základné koncepcie modernej tvorby verejných
politík. Heterogenita prístupov k procesnému vysvetleniu/popisu tvorby verejných politík. Cyklus
tvorby verejných politík. Politicko-administratívni aktéri tvorby verejných politík. Ostatní aktéri
tvorby verejných politík.

Odporúčaná literatúra:
KLIMOVSKÝ, Daniel: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN
978-80-8168-002-1
DUNN, William. Public Policy Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994, ISBN
0-13-738550-1
POTUČEK, M., Pavlík, M. a kol. Veřejná politika, Praha, SLON, 2008, ISBN
978-80-7400-591-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 124

A B C D E FX

20,97 24,19 25,81 16,13 10,48 2,42

Vyučujúci: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-018/15

Názov predmetu:
Verejná politika na Slovensku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Hodnotenie pozostáva:
aktívna účasť na seminároch: 30 %
záverečná písomná práca (esej): 70 %
U študentov bude hodnotená aktívna účasť a kurz ukončujú odovzdaním eseje venovanej návrhu
riešenia konkrétneho problému verejného charakteru. Študenti sú povinní pri písaní eseje využiť
poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas semestra a v eseji musia predstaviť realizovateľný návrh
podporený logickou argumentáciou rešpektujúcou moderné princípy tvorby verejných politík.
Hodnotenie eseje bude brať do úvahy primárne týchto šesť kritérií:
1) aktuálnosť verejného problému (preferované sú lokálne alebo dokonca komunitné problémy)
2) úplnosť analýzy (napríklad zohľadnenie relevantných aktérov a ich priorít, možných nástrojov
a ich účinkov)
3) mieru rešpektovania najnovších trendov spravovania/vládnutia
4) mieru inovatívnosti
5) logickosť argumentácie celého návrhu
6) mieru posúdenia a zdôvodnenia realizovateľnosti návrhu.
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na kurze "Verejná politika na Slovensku" oboznámia s tým, ako prebieha tvorba
verejných politík v slovenských podmienkach a to na všetkýich úrovniach, teda nielen na národnej
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úrovni, ale aj na regionálnej a lokálnej úrovni. Dôraz je kladený tak na nedávny vývoj, ktorý
determinoval súčasný stav, ako aj na aktuálne trendy a očakávaný vývoj. Cieľom je poskytnúť
študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí
verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných
politík. Teoretické poznatky sú úzko prepájané s praktickými skúsenosťami, čomu je prispôsobený
zoznam plánovaných tém i povinnej a odporúčanej literatúry. Prednášky sú obohatené o pozvané
prednášky zo strany v praxi pôsobiacich odborníkov. Študenti budú mať po absolvovaní tohto kurzu
prehľad o inštitucionálnom prostredí tvorby verejných politiky na Slovensku, budú sa orientovať
v princípoch najnovších trendov vládnutia, respektíve spravovania a zároveň dostanú možnosť
oboznámiť sa s celým súborom relevantných praktických príkladov reflektujúcich dobrú prax.
Neoddeliteľnou súčasťou kurzu sú aj prednášky mimo univerzitného prostredia (u spolupracujúcich
patnerov) a exkurzia umožňujúca študentom hlbšie pochopiť vybranú spoločensky citlivú tému.

Stručná osnova predmetu:
1/Inštitucionálne prostredie tvorby verejných politík na Slovensku a jeho nedávny vývoj 2/
Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku 3/ Dobré
vládnutie/spravovanie v teórii a praxi 4/ Otvorené vládnutie ako vedúcia paradigma aktuálnej
správy vecí verejných na Slovensku 5/ Tvorba verejných politík na národnej úrovni 6/ Tvorba
verejných politík na lokálnej úrovni 7/ Práca s vylúčenými alebo znevýhodnenými skupinami a
ich inklúzia do tvorby verejných politík 8/ Organizácie tretieho sektora ako rovnocenní partneri
orgánov verejnej moci pri tvorbe verejných politík 9/ Exkurzia 10/ Verejné rozpočtovanie
ako determinant tvorby verejných politík 11/ Nudging ako "neinvazívna" regulácia správania
jednotlivcov i skupín 12/ Evaluačné techniky a význam hodnotenia

Odporúčaná literatúra:
KLIMOVSKÝ, D. Participatívne procesy v praxi. Čítanka participatívnej tvorby
verejných politík. 2. vyd. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca
vlády SR, 2020. [cit.2021-09-02]. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/
rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/citanka_2.pdf KRÁĽOVÁ, Ľuba
et al. Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice: TypoPress, 2006. ISBN: 80-89089-46-1
MIKOVÁ, K., ŽILINSKÁ, L. a FIALOVÁ, Z. Participovať? Participovať! – učebnica
participatívnej tvorby verejných politík. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca
vlády SR, 2020. [cit.2021-09-02]. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/
rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/parti_ucebnica.pdf PLICHTOVÁ,
J. a ŠESTÁKOVÁ, A. Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti
vkontexte demokracie. Bratislava: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, 2018. [cit.2021-09-02]. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/
rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/vystupy_np_parti/Slovnik%20zakladnych
%20pojmov%20participacie%20obcanov%20a%20verejnosti%20v%20kontexte
%20demokracie.pdf VESELÝ, Arnošt a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik
přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN: 978-80-86429-75-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 108

A B C D E FX

18,52 38,89 22,22 10,19 6,48 3,7
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Vyučujúci: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-011/15

Názov predmetu:
Vláda a politika na Slovensku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1  Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na kurze v zmysle študijného poriadku. Od prítomných študentov a študentiek
sa očakáva, že si naštudujú materiály, ktoré sú označené ako príprava na konkrétny seminár. V
opačnom prípade im bude udelená absencia
- priebežné písomné testy- 30% z celkového hodnotenia, počas semestra sa uskutoční 4x neohlásený
písomný test založený na príprave na daný seminár. Do celkového hodnotenia sa rátajú 3
najlepšie výsledky. Písomný test sa koná vždy na začiatku seminára, testy sú súčasťou priebežného
hodnotenia
- písomná práca a jej obhajoba na tému: Čo by som zmenil/zmenila na ústave SR? – 50%
z celkového hodnotenia (práca je súčasťou priebežného hodnotenia). Tému práce je možné
prekonzultovať do 11/12/2022, emailom alebo osobne prostredníctvom MS Teams. prácu je
potrebné odovzdať do 31. decembra 2022 (vrátane) do 24:00 hod emailom cez toto rozhranie (súbor
musí byť uložený ako doc., docx.,pages.,rtf.,txt.) textový súbor s Vašou prácou treba pomenovať
Vašim menom, napr. lastic_erik.rtf (malým písmom a bez diakritiky). Rozsah práce je 2900-3100
slov, vrátane zdrojov a poznámok. Práce doručené po termíne budú mať znížené hodnotenie o 10%
(z celkového hodnotenia) za každých začatých 24 hodín
- ústna skúška- 20% z celkového hodnotenia, 2 otázky, okruhy budú uverejnené na konci semestra,
uskutoční sa počas obhajoby písomnej práce v skúšobnom obdobízískanie min. 60% z celkového
hodnotenia
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 80/20

Výsledky vzdelávania:
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Absolventi kurzu získajú podrobné znalosti o vzniku a vývoji formálnych a neformálnych inštitúcií
politického systému na Slovensku.
V rámci seminárnej práce budú môcť využiť nadobudnuté poznatky na písomnú analýzu vybraného
problému vládnutia na Slovensku, ku ktorému získajú spätnú väzbu, ktorú zohľadnia v rámci ústnej
obhajoby analýzy.

Stručná osnova predmetu:
Politický režim v rokoch 1948-1989. Ústava SR 1992-2021.. Úvodné ustanovenia ústavy SR.
Základné práva a slobody v ústave SR. Národná rada SR. Legislatívny proces a legislatívna politika.
Vláda SR. Prezident SR. Referendum. Ústavný súd SR.

Odporúčaná literatúra:
LIPTÁK, Ľubomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava: Kalligram, 1998, ISBN 80-7149-225-6
RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava:
Academic Electronic Press, 2002. ISBN 80-88880-02-5
DRGONEC, Ján. Ústava SR: komentár. Šamorín: Heuréka, 2004, ISBN 80-89122-05-1
LÁŠTIC, Erik. V rukách politických strán: referendum na Slovensku 1993 - 2010. Bratislava,
Univerzita Komenského. 2011, ISBN 978-80-223-3000-8
Doplnková literatúra je súčasťou prípravy na konkrétne témy kurzu a bude dostupná v rámci
Moodle a MS Teams spoločne s prezentáciami z prednášok.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 153

A B C D E FX

24,84 24,18 28,76 11,11 9,8 1,31

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-094/22

Názov predmetu:
Výskumná stáž 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-094/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie kreditov v kurze Výskumná stáž je potrebné počas semestra absolvovať stáž v
rámci orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Minimálny rozsah stáže je 80 hodín. V prípade nejasností môžete výber stáže pred jej
zápisom konzultovať s Doc. Lášticom, erik.lastic@uniba.sk
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
V rámci kurzu si študent osvojí v praxi metódy a formy politologického výskumu v prostredí
orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Využije pri tom nadobudnuté zručnosti v podobe schopnosti sumarizovať najdôležitejšie
údaje a informácie, kriticky ich zhodnotiť a efektívne ich komunikovať písomnou a ústnou formou.

Stručná osnova predmetu:
Participovanie na základných výskumných úlohách orgánov verejnej moci, súkromného sektoru,
orgánov územnej samosprávy a mimovládneho sektoru. Vyvodzovanie záverov pre činnosť
inštitúcie a vlastný výskum.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
SVK, ENG

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 131

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-095/22

Názov predmetu:
Výskumná stáž 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-095/14

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie kreditov v kurze Výskumná stáž je potrebné počas semestra absolvovať stáž v
rámci orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Minimálny rozsah stáže je 80 hodín. V prípade nejasností môžete výber stáže pred jej
zápisom konzultovať s Doc. Lášticom, erik.lastic@uniba.
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
V rámci kurzu si študent osvojí v praxi metódy a formy politologického výskumu v prostredí
orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Využije pri tom nadobudnuté zručnosti v podobe schopnosti sumarizovať najdôležitejšie
údaje a informácie, kriticky ich zhodnotiť a efektívne ich komunikovať písomnou a ústnou formou.

Stručná osnova predmetu:
Participovanie na základných výskumných úlohách orgánov verejnej moci, súkromného sektoru,
orgánov územnej samosprávy a mimovládneho sektoru. Vyvodzovanie záverov pre činnosť
inštitúcie a vlastný výskum.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A B C D E FX

99,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,72

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-111/15

Názov predmetu:
Výskumná stáž 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie kreditov v kurze Výskumná stáž je potrebné počas semestra absolvovať stáž v
rámci orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Minimálny rozsah stáže je 80 hodín. V prípade nejasností môžete výber stáže pred jej
zápisom konzultovať s Doc. Lášticom, erik.lastic@uniba.sk
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
V rámci kurzu si študent osvojí v praxi metódy a formy politologického výskumu v prostredí
orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Využije pri tom nadobudnuté zručnosti v podobe schopnosti sumarizovať najdôležitejšie
údaje a informácie, kriticky ich zhodnotiť a efektívne ich komunikovať písomnou a ústnou formou.

Stručná osnova predmetu:
Participovanie na základných výskumných úlohách orgánov verejnej moci, súkromného sektoru,
orgánov územnej samosprávy a mimovládneho sektoru. Vyvodzovanie záverov pre činnosť
inštitúcie a vlastný výskum.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, angliský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-112/15

Názov predmetu:
Výskumná stáž 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4  Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie kreditov v kurze Výskumná stáž je potrebné počas semestra absolvovať stáž v
rámci orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Minimálny rozsah stáže je 80 hodín. V prípade nejasností môžete výber stáže pred jej
zápisom konzultovať s Doc. Lášticom, erik.lastic@uniba.sk
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
V rámci kurzu si študent osvojí v praxi metódy a formy politologického výskumu v prostredí
orgánov verejnej moci, súkromného sektoru, orgánov územnej samosprávy a mimovládneho
sektoru. Využije pri tom nadobudnuté zručnosti v podobe schopnosti sumarizovať najdôležitejšie
údaje a informácie, kriticky ich zhodnotiť a efektívne ich komunikovať písomnou a ústnou formou.

Stručná osnova predmetu:
Participovanie na základných výskumných úlohách orgánov verejnej moci, súkromného sektoru,
orgánov územnej samosprávy a mimovládneho sektoru. Vyvodzovanie záverov pre činnosť
inštitúcie a vlastný výskum.

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A B C D E FX

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boSE-010/15

Názov predmetu:
Vyšehradská štvorka v kontexte európskej integrácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1  Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu bude priebežné a skladá sa:
- z aktívnej účasti na diskusiách (10%), do ktorých sa musí zapojiť každý študent/ka;
- zo spoločnej skupinovej prezentácie vybraného povinného čítania na seminároch (30%);
- zo záverečného testu (60%) vo forme Open Book Exam.
Podrobné informácie o každej časti hodnotenie budú poskytnuté v úplnom sylabe kurzu a na
vyučovacích hodinách.
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetliť vplyv európskej integrácie na krajiny Vyšehradskej štvorky (V4)
počas a po „východnom“ rozšírení EÚ. Študenti získajú poznatky o európskej integrácii a
spoznajú procesy rozširovania a prehlbovania dvoch základných štruktúr moderných spoločností:
demokracie a trhu vo V4. Predmet rozoberá pád komunizmu, históriu rozširovania únie,
jej koncepcie, politiky a dopady pre členské štáty. Študenti pochopia súhru medzi politikou
podmienenosti EÚ a jej dôsledkami v krajinách V4. Osobitná pozornosť bude venovaná nedávnemu
nárastu euroskepticizmu v krajinách V4 a úpadku liberálnych demokracií (nielen) vo V4.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do kurzu. Stredná Európa a jej tragédia. Pád Berlínskeho múru.
História, vývoj a významy európskej integrácie.
Politika rozšírenia EÚ: Kritériá členstva a reakcie V4.
Prípadová štúdia Cesta Slovenska k demokracii a trhovej ekonomike pod „záštitou“ EÚ.
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Prípadová štúdia z Českej republiky: Vždy dobrý žiak?
Prípadová štúdia Poľska: EÚ politika ako dôsledok jeho veľkosti?
Prípadová štúdia Maďarska: Politický kontext vstupu do EÚ v Maďarsku: sociálne dôsledky
transformácie.
Európska únia: Ekonomická a normatívna sila? Vplyv EÚ na členské štáty.
Európska únia a Vyšehradská štvorka: Vytriezvenie po pristúpení.
Tridsať rokov po páde: Čo zlé sa stalo v strednej (východnej) Európe?
Diskusia: Výhody a nevýhody členstva v EÚ pre krajiny Vyšehradskej štvorky

Odporúčaná literatúra:
FEATHERSTONE, Kevin a Claudio M. RADAELLI (Eds.). The Politics of Europeanization.
New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-925209-2
FISHER, Sharon. Political Change in Post-Communist Slovakia and Croatia. From
Nationalist to Europeanist. New York: Palgrave Macmillan, 2006. ISBN 978-1-4039-7286-6
GRABBE, Heather. The EU’s Transformative Power. Europeanization Through Conditionality in
Central and Eastern Europe. New York: Palgrave, 2006. ISBN 78-1-403-94903-5
MALOVÁ, Darina, DOLNÝ, Branislav. The Eastern Enlargement of the EU: Challenges To
Democracy? In: Human Affairs 2008, 18, 67–80, 2008, DOI:10.2478/v10023-008-0006-4
VACHUDOVA, Milada. Europe Undivided: Democracy, Leverage, & Integration After
Communism. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN: 9780199241194

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 232

A B C D E FX

25,43 25,86 17,67 12,5 8,19 10,34

Vyučujúci: prof. PhDr. Darina Malová, PhD., Mgr. Janka Kottulová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.01.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výukového obdobia semestra: dva testy (jeden v prvej polovici semestra, druhý v
predposlednom týždni výukovej časti semestra). Testy budú z prebranej látky počas semestra. Za
oba testy môže študent získať maximálne 100 bodov, minimum pre úspešné absolvovanie predmetu
je 60 bodov.
A: 100% - 92%;
B: 91% - 84%;
C: 83% - 76%;
D: 75% - 68%;
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti o základných filozofických problémoch,
konceptuálnych rámcoch a argumentačných stratégiách používaných v hlavných filozofických
disciplínach (etika, metafyzika, epistemológia). Pozná hlavné dejinno-filozofické smery a
koncepcie od staroveku po 20. storočie a má o nich základné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia v systéme kultúrnych aktivít.
2. Historické premeny filozofie a paradigmy európskeho filozofického myslenia.
3. Povaha a metódy filozofického myslenia, filozofická argumentácia.
4. Filozofické disciplíny a smery.
5. Pojmový aparát filozofie ako konceptuálna báza sociálnych a humanitných vied.
6. Vybrané kľúčové problémy etiky.
7. Vybrané teórie zdôvodnenia morálnych noriem
8. Vybrané kľúčové témy filozofickej antropológie.
9. Vybrané kľúčové problémy metafyziky.
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10. Vybrané kľúčové problémy filozofie mysle, vzťah mysle a tela.
11. Vybrané kľúčové problémy teórie poznania.
12. Vybrané kľúčové teórie filozofie jazyka.

Odporúčaná literatúra:
LIESMANN, Konrad, ZENATY, Gerhardt. O myšlení. Olomouc: Votobia,1994. ISBN:
80-85619-94-6.
HOLLIS, Martin. Pozvání do filosofie. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN: 80-85947-61-7.
PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 9788073631925.
NAGEL, Thomas. Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava: Bradlo, 1991.
ISBN 80-7127-04-0.
Doplnková literatúra a literatúra, ktorá nie je v AK UK bude prezentovaná na začiatku a počas
semestra. V MS Teams sú dostupné prezentácie vyučujúcich a literatúra, ktorá nie je v AK UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

39,61 0,0 29,55 17,86 6,33 3,9 2,76

Vyučujúci: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD., Mgr. Róbert Maco, PhD., PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KFDF/A-boFI-901/22

Názov predmetu:
Základy filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2  Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výukového obdobia semestra: dva testy (jeden v prvej polovici semestra, druhý v
predposlednom týždni výukovej časti semestra). Testy budú z prebranej látky počas semestra. Za
oba testy môže študent získať maximálne 100 bodov, minimum pre úspešné absolvovanie predmetu
je 60 bodov.
A: 100% - 92%;
B: 91% - 84%;
C: 83% - 76%;
D: 75% - 68%;
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100% priebežne

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu znalosti o základných filozofických problémoch,
konceptuálnych rámcoch a argumentačných stratégiách používaných v hlavných filozofických
disciplínach (etika, metafyzika, epistemológia). Pozná hlavné dejinno-filozofické smery a
koncepcie od staroveku po 20. storočie a má o nich základné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofia v systéme kultúrnych aktivít.
2. Historické premeny filozofie a paradigmy európskeho filozofického myslenia.
3. Povaha a metódy filozofického myslenia, filozofická argumentácia.
4. Filozofické disciplíny a smery.
5. Pojmový aparát filozofie ako konceptuálna báza sociálnych a humanitných vied.
6. Vybrané kľúčové problémy etiky.
7. Vybrané teórie zdôvodnenia morálnych noriem
8. Vybrané kľúčové témy filozofickej antropológie.
9. Vybrané kľúčové problémy metafyziky.
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10. Vybrané kľúčové problémy filozofie mysle, vzťah mysle a tela.
11. Vybrané kľúčové problémy teórie poznania.
12. Vybrané kľúčové teórie filozofie jazyka.

Odporúčaná literatúra:
LIESMANN, Konrad, ZENATY, Gerhardt. O myšlení. Olomouc: Votobia,1994. ISBN:
80-85619-94-6.
HOLLIS, Martin. Pozvání do filosofie. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN: 80-85947-61-7.
PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 9788073631925.
NAGEL, Thomas. Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava: Bradlo, 1991.
ISBN 80-7127-04-0.
Doplnková literatúra a literatúra, ktorá nie je v AK UK bude prezentovaná na začiatku a počas
semestra. V MS Teams sú dostupné prezentácie vyučujúcich a literatúra, ktorá nie je v AK UK.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český (receptívna znalosť)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 616

A ABS B C D E FX

39,61 0,0 29,55 17,86 6,33 3,9 2,76

Vyučujúci: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., Mgr. Martin
Nuhlíček, PhD., PhDr. Ladislav Sabela, CSc., Mgr. Róbert Maco, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.06.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-127/22

Názov predmetu:
Zelené politické teórie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2  Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-boPO-127/17

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie min 60% hodnotenia
Hodnotenie pozostáva:
- Stanoviská 45%
Cieľom je odpovedať na jednu z definovaných výskumných otázok pomocou kritického
zhodnotenia poznatkov z povinnej literatúry: to znamená, identifikovať hlavný argument, definície,
podať vlastnú reflexiu/interpretáciu, porovnanie, silné a slabé stránky textov, formulovať otázky
do diskusie, konfrontovať s reálnymi procesmi. Nestačí len prerozprávať obsah! Študent musí
odovzdať stanovisko ku každej hodine, za každé neodovzdané stanovisko sa hodnotenie znižuje o
10 bodov. Hodnotiť sa budú 4 náhodne vybrané stanoviská. Stanovisko treba poslať najneskôr v
deň kurzu k danej téme v rozsahu 600 slov
- Záverečný písomný test 55%
písomné odpovede na písomné otvorené otázky, formulované na základe prebraných tém
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na kurze sú akceptované dve ospravedlnené absencie
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 45/55

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kurzu získajú študenti/študentky prehľad a pochopenie základných charakteristík
enviromentálneho politického myslenia a reflexie vzťahu medzi "sociálnym svetom" a životným
prostredím. Vďaka poznaniu rozličných prúdov a argumetov enviromentálneho myslenia ako aj
ich reflexii v tradičných ideologických systémoch (liberalizmus, konzervativizmus, socializmus
a pod.) budú schopní kvalifikovane posudzovať nielen argumenty aktuálneho diskurzu o potrebe
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riešenia enviromentálnych výziev, ale aj konkrétnych aktuálnych politických riešení. Diskusiou s
pozvaným hosťom im umožní získať bezprostredné skúsenosti a praktické poznatky fungovania
enviromentálneho aktivizmu. Vypracováním vlastných stanovísk posilnia svoje schopnosti
argumentácie a kritického myslenia . Diskusiami o konkrétnych príkladoch riešenia aktuálnych
enviromentálnych problémov získajú poznanie o praktickom fungovaní procesov rozhodovania a
jeho problémoch v tejto oblasti.

Stručná osnova predmetu:
1/Filozofické základy environmentalizmu, hlavné pojmy: Hlboká ekológia, antropocentrizmus /
biocentrizmus, sociálna ekológia, hybridné prístupy.
2/ Hranice rastu a udržateľný rozvoj: Ekonomický rast a obmedzenia prírodného prostredia,
udržateľný rast, teória hraníc rastu, technologické riešenia problému obmedzených zdrojov.
Definovanie „zeleného rastu“, udržateľnosť priemyselnej ekonomiky, ekologická modernizácia
3/ Riešenia environmentálnych problémov: Kto definuje, a kto rieši environmentálne problémy:
administratívny racionalizmus, demokratický pragmatizmus, ekonomický racionalizmus.
4/ Environmentalizmus a politické myslenie: Reflexia environmentálnych tém v hlavných prúdoch
politického myslenia: liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, feminizmus, anarchizmus
5/ Zelený radikalizmus, nová ideológia Dva prístupy k „zelenej zmene“: zelené myslenie, zelená
spoločnosť. Pozícia „zelených ideológií“ v pravo-ľavom spektre.
6/ Zelené politické strany: História environmentálnych politických strán, politický vplyv, podiel
na moci.
7/ Environmentálny aktivizmus – environmentálna politika. Diskusia s pozvaným hosťom.
8/ lobálna environmentálna politika: Medzinárodná spolupráca pri riešení environmentálnych
problémov, medzinárodné právo a inštitúcie.
9/ Tematický okruh 1: Emisie skleníkových plynov, história emisií CO2, politická reflexia
problému, medzinárodná spolupráca.
10/ Tematický okruh 2: Spotreba, história spotreby a konzumnej spoločnosti, problém nadspotreby
a jeho riešenia.
11/ Tematický okruh 3: Životné prostredie a globálna politika. Environmentálne problémy a
spoločensko-ekonomický model, globálna politika a environmentalizmus.

Odporúčaná literatúra:
CONNELLY, James a Graham SMITH. Politics and the environment from theory to practice.
London: Routledge, 1999. ISBN: 0-415-15068-X
DOYLE, Timothy a Doug MCECHERN. Environment and politics. London: Routledge, 1998.
ISBN: 0-415-14776-X
DRYZEK, John, HONIG, Bonnie a Anne Phillips. The Oxford handbook of political theory.
Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN: 978-0-19-927003-3
DRYZEK, John. Green states and social movements environmentalism in the United States,
United Kingdom, Germany, and Norway. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN:
0-19-924903-2
FREEDEN, Michael, SARGENT, Lyman Tower a Marc STEARS. The Oxford handbook of
political ideologies. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-958597-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Radovan Geist, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.


