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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-10/22

Názov predmetu:
Analýza sociologických dát

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: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú disponovať zdokonalenými zručnosťami analýzy údajov zo
sociologických výskumov pomocou štatistického softvéru. Budú študenti schopní zorientovať sa v
základných situáciách pri analýze dát a budú schopní vybrať adekvátny analytický postup, overiť
jeho predpoklady, správne ho implementovať a interpretovať získané výsledky.

Stručná osnova predmetu:
1.Charakter dát získaných zo sociologických výskumov
2. Špecifická zvoleného štatistického softvéru
3. Manažment dát a premenných v štatistickom softvéri
4. Sumarizácia dát pomocou tabuľkového a grafického zobrazovania
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5. Analýza batérií otázok
6. Sociologické indexy v štatistickom softvéri
7. Porovnávanie skupín
8. Súvislosti a korelácie medzi dvoma premennými
9. Elaborácia a parciálne korelačné koeficienty
10. Základy regresnej analýzy
11. Štatistické zovšeobecňovanie
12. Spôsob prezentácie výsledkov a ich reporting

Odporúčaná literatúra:
CUMMING, Geoff. Understanding the new statistics. Effect sizes, confidence intervals, and
meta-analysis. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-87968-2.
FIELD, Andy. Discovering statistics using SPSS. London: Sage, 2013. ISBN 978-1-4462-4917-8.
RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat
(prostřednictvím SPSS). Brno: Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-9248-8.
SCHENK, Juraj. Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Bratislava: Stimul, 2015.
ISBN 978-80-8127-131-1.
SCHENK, Juraj a Anna HRABOVSKÁ. Škálovanie: základné jednodimenziálne metódy.
Bratislava: UK, 2010. ISBN 978-80-223-2711-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 112

A B C D E FX

7,14 18,75 16,96 22,32 30,36 4,46

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-902/22

Názov predmetu:
Dejiny filozofie

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) priebežné hodnotenie počas výučbovej časti: v priebehu semestra jedna písomná previerka
hodnotená max. 50 bodmi.
b) v skúškovom období: ústna skúška. Na pripustenie ku skúške musí študent získať za test
minimálne 20 bodov. Otázka na skúške obsahuje dve otázky z preberaného učiva. Za skúšku môže
študent získať max. 50 bodov.
Klasifikačná stupnica: A: 100 – 92, B: 91 – 84, C: 83 – 76, D: 75 – 68, E: 67 – 60, FX: 59
- 0. Presný termín testu bude oznámený na začiatku semestra. Termín skúšky bude vyhlásený a
zapísaný do AIS v posledný týždeň výučby. Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými
dokladmi. Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50% priebežne, 50% v skúškovom období

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent poznatky o základných vývojových líniách a
ťažiskových postavách filozofického myslenia od antiky po súčasnosť. Rozumie, ako dochádzalo
k vývinovým prelomom a kontinuitám medzi jednotlivými obdobiami európskeho myslenia. Je
schopný riešiť základné filozofické otázky a problémy, s ktorými sa stretne počas ďalšieho štúdia.

Stručná osnova predmetu:
1. Zrod filozofie. Čo je filozofia a kto je filozof (prípad Sokrates)?
2. Platón: doba, dielo, teória ideí a koncepcia ideálneho štátu
3. Aristoteles: fyzika a etika
4 . Augustín: teória illuminácie, filozofia času.
5. Tomáš Akvinský: návrat k Aristotelovi, dôkazy Boha.
6. MIkuláš Kuzanský: filozofia nekonečna.
7. Francis Bacon: nová koncepcia vedenia.
8. Leibniz: teória monád.
9. Kant: epistemológia a etika, kategorický a hypotetický imperatív.
10. Nietzsche: teória nadčloveka, kritika kresťanstva a tradičných hodnôt.
11. Schopenhauer a jeho koncepcia vôle.
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12. Marx a marxizmus, teória odcudzenia, ekonomická teória spoločnosti.
13. Heidegger, Sartre a existencializmus, súcno a bytie, autenticita ľudského bytia.

Odporúčaná literatúra:
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Přeložil Petr Rezek, Miroslav Petříček a Karel
Śprunk. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3.
ZIGO, Milan. Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Bratislava: Iris, 2018. ISBN
978-80-8200-026-2.
KENNY, Anthony. Stručné dějiny západní filosofie. Přeložil Petr Šourek, Denis
Kosmomitsopoulos, Martin Pokorný. Praha: Volvox Globator, 2000. ISBN 80-7207-374-5.
Od Aristotela po Plotina. Antológia z diel filozofov. Zostavil a úvod napísal Jaroslav Martinka.
Preklad Július Špaňár a Miloslav Okál. Bratislava: Iris, 2006. ISBN 976-80-89238-11-8.
XENOFÓN: Hostina. Sokratova obhajoba. Preložil, poznámkami k prekladu, slovnou zásobou a
jazykovým komentárom doplnil Andrej Kalaš. Bratislava: Kalligram 2006. ISBN 80-7149-890-4.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v MS TEAMS. S doplnkovou literatúrou budú
študenti oboznámení počas výučby.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 117

A B C D E FX

29,06 33,33 17,09 6,84 0,85 12,82

Vyučujúci: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-16/22

Názov predmetu:
Dejiny klasickej sociológie

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: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky klasickej
sociológie
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvování kurzu mají posluchači znalosti o počátcích sociologie jako vědy a jsou schopni
porozumět konceptům v současné sociologii, které vycházejí ze sociologie klasické. Kurz připraví
studenty pro další studium oboru a to nejen dějin sociologického myšlení, ale také sociologických
teorií a výzkumných metod, které budou posluchači schopni vnímat v jejich vývojové dynamice.
Kurz je rozdělen do dvou bloků. První blok posluchače seznamuje s historickými okolnostmi
formování sociologie jako vědy a zodpovídá otázky proč je klasická sociologie klasická, jaký je její
vztah k soudobému sociologickému poznání, a proč je užitečné zabývat se koncepcemi starými více
než sto let. Představuje základní perspektivy, ze kterých je možné klasickou sociologii studovat.
Druhý blok je věnován klíčovým postavám (Weber, Durkheim, Simmel, Marx), směrům
a paradigmatům (pozitivismus, marxismus, funkcionalisimus, psychologizující sociologie,
sociologie vědění) sociologického myšlení včetně počátků sociologie ve střední Evropě. Přibližuje
první velké sociologické výzkumy a problematiku formování empirické sociologie a jejích hlavních
metodologických paradigmat (kvantitativního a kvalitativního) v kontextu vývoje teoretického
sociologického myšlení.

Stručná osnova predmetu:
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I. blok
1) Úvod do studia dějin sociologie: Proč je klasická sociologie klasická a k čemu je dobré ji znát
i dnes? Institucionální a diskursivní podoba vědy
2) Historické okolnosti formování sociálních věd, tzv. malé a velké sociologie, sociologická centra
a sociologické periferie
3) Sociologie jako věda – zrození sociologie z pozitivismu a antipozitivistické tendence v sociálních
vědách (iniciační význam A. Comta), sociologie a literatura
II. blok
4) K. Marx a marxismus
5) E. Durkheim ve Francii a jeho vliv
6) M. Weber a G. Simmel v Německu
7) organicismus H. Spencera ve Velké Británii
8) počátky americké sociologie (Chicagská univerzita, G. H. Mead)
9) Psychologismus v sociologii (G. Tarde, S. Freud, V. Pareto)
10) Střední Evropa: Kulturní sociologie F. Znanieckého v Polsku, sociologie vědění K. Mannheima
v Maďarsku, fenomenologická sociologie A. Schutze v Rakousku
11) Počátky české a slovenské sociologie
12) Velké sociologické výzkumy klasického období (význam P. F. Lazarsfelda)

Odporúčaná literatúra:
JANÁK, Dušan. Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-278-4.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
Studijní texty. ISBN 80-86429-52-0.
CUIN, Charles-Henry a François GRESLE. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2008. Studijní texty. ISBN 978-80-86429-33-5.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 155

A B C D E FX

7,74 20,0 21,29 24,52 11,61 14,84

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-17/22

Názov predmetu:
Dejiny modernej sociológie 1

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky dejín
modernej sociológie.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Těžiště probírané látky je v genealogickém výkladu vývoje moderní sociologie, který navazuje
na výklad dějin klasické sociologie. V prvním části kurzu se studenti seznámí s pohledem na
vývoj moderní sociologie jako celek, druhá část je věnována hlavním myšlenkovým směrům a
paradigmatům sociologie druhé poloviny 20. století. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni
představit sociologickou disciplínu jako celek v jejích vývojových souvislostech, jsou shcopni se
orientovat v základních teoriích a hlavních přístupech, které formovali podobu oboru, a znají hlavní
představitele sociologické teorie a jejich koncepty, které spoluutvářejí rámec soudobé podoby
oboru.

Stručná osnova predmetu:
1. Základní metodologické přístupy k dějinám sociologie: dějiny sociologie jako historiografie
vědy, jako historická sociologie vědění a jako sociologická teorie
2. Na ramenou obrů: klasické a moderní v sociologii, periodizace dějin disciplíny, konstrukce
sociologického kánonu a jeho význam pro integritu oboru
3. Diskurzivní a institucionální rozvoj sociologie
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4. Jednotná věda vs. národní sociologické tradice, multiparadigmatická struktura moderní
sociologie
5. Sociologická centra vs, sociologické periferie, "southern sociology", globální sociologie,
6. Funkcionalismus, strukturalismus, systémová toerie (od T. Parsonse po N. Luhmanna)
7. Neomarxismus (frankfurtská škola, kritická teorie, J. Habermas) a sociologie konfliktu
8. Interpretativní sociologie (fenomenologická sociologie a interakcionistické směry)
9. Teorie sociální konsrukce reality
10. Problém moci a vliv díla M. Foucaulta
11. Ekonomie praxe P. Bourdieu
12. Teorie strukturace a reflexivní modernizace (A. Giddens, U. Beck)

Odporúčaná literatúra:
LAIFEROVÁ, Eva. Sociologické školy 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5125-6.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie. I, Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, 2007.
Učební texty univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1275-1.
ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie. II, (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). V Praze:
Karolinum, 2008. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1413-7.
ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: sociologické teorie druhé
poloviny 20. století. Praha: ISV, 2001. Sociologie. ISBN 80-85866-77-3.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
Slovak/English

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

6,17 19,75 34,57 14,81 18,52 6,17

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-18/22

Názov predmetu:
Dejiny modernej sociológie 2

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.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky dejín
modernej sociológie.
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
45-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Kurz završuje blok bakalářských kurzů o vývoji sociologie. Chronologický výkladu dějin disciplíny
je kombinován s výkladem systematickým a oproti předchozím kurzům je orientován na vztah mezi
teorií a metodou v moderní sociologi. V první části kurzu jsou dějiny oboru představeny pomocí
základních dichotomií důležitých pro pochopení struktury moderní sociologie i jejího vývoje.
Druhá část kurzu hlouběji přibližuje paradigmatické přístupy, které vedou k bližšímu porozumění
vztahu mezi sociologickou teorií a sociologickými metodami.
Absolventi kurzu nadobudli hlubší znalosti vývoje oboru sociologie a na základě toho získali
schopnost kvalitně přípravit vlastní sociologické výzkumy, zvolit vhodné metodologické přístupy
a k nim adekvátní interpretační rámce.

Stručná osnova predmetu:
I. blok
1. Rozdíl sociálních, přírodních a humanitních věd
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2. Vztahy mezi teorií a metodou v (moderní) sociologii, velké teoretické systémy – teorie středního
dosahu - krajní empirismus; typy výzkumu (teoretický vs. empirický, základní vs. aplikovaný) v
historické perspektivě
3. Angažovaná věda vs. nehodnotící sociologie – dilema sociálních věd od počátků do současnosti,
sociální funkce sociologie a problém hodnot v sociologii, dělba sociologické práce podle M.
Burawoye (profesionální, kritická, zakázková a veřejná sociologie)
4. Individualismus holismus v sociologii – klasické teoretické dilema a jeho metodologické
implikace (mikrorovina každodennosti vs. makrorovina sociálního systému)
5. Sociologický (novo)pozitivismus (naturalismus) vs. antipozitivismus (kulturalismus)
II. blok
6. Sociobiologie jako pokus o naturalizaci sociologie vs. biosémiotika jako pokus o kulturalizaci
biologie
7. Fenomenologická sociologie (od A. Schutze k soudobým fenomenologickým výzkumům)
8. Dramaturgická sociologie
9. Etnometodologie
10. Symbolický interakcionismus
11. Kulturně antropologická tradice v sociologii (od B. Malinowského k subkulturním studiím)
12. Pokusy o integraci různnorodých paradigmat

Odporúčaná literatúra:
LAIFEROVÁ, Eva. Sociologické školy 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5125-6.
NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Dějiny české sociologie. Praha: Academia, 2014. ISBN
978-80-200-2355-1.
RITZER, George. Sociological theory. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2012. ISBN
978-0-07-131537-1.
RITZER, George a Jeffrey STEPNISKY. Contemporary sociological theory and its classical
roots: the basics. Fifth edition. Los Angeles: Sage, 2019. ISBN 978-1-5063-3941-2.
SCHUTZ, Alfred, ALIJEVOVÁ, Dilbar a Miroslav TÍŽIK, ed. Príspevok Alfreda Schütza k
sociologickej teórii. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. Most. ISBN 978-80-7419-108-4.
ŠUBRT, Jiří. Individualismus a holismus v sociologii: jak překonat teoretické dilema?. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie. ISBN 978-80-7419-170-1.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 100

A B C D E FX

13,0 11,0 30,0 27,0 11,0 8,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-42/22

Názov predmetu:
Dejiny slovenskej a stredoeurópskej sociológie

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky slovenskej
a stredoeurópskej sociológie. b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov) Podmienkou
pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi. Presný termín a téma
priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra. Termíny skúšky budú zverejnené
prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Absolventi kurzu se vědí orientovat v sociologii a sociálním myšlení, které se formovaly v
kulturním prostředí střední Evropy. Díky tomu si doplnili znalosti o domácí myšlenkové tradici,
která se utvářela ve vztahu k tzv. "velkým sociologiím" na straně jedné a ("malé") české sociologii
na straně druhé a dokážou se lépe orientovat v současném slovenském intelektuálním prostředí.

Stručná osnova predmetu:
1. Kde leží střední Evropa a kde jsou hranice sociologie?
2. Hlavní přístupy a koncepty využívané při studiu dějin sociologie a sociálního myšlení
3. Institucionální vývoj sociologie ve střední Evropě v komparativní perspektivě a mezinárodním
kontextu
4. Intelektuální migrace ve střední Evropě ve 20. století
5. Sociologie a sociální myšlení v českých zemích do první poloviny 20. století
6. Sociologie a sociální myšlení v českých zemích od druhé světové války do současnosti
7. Sociologie a sociální myšlení na Slovenskku do první poloviny 20. století
8. Sociologie a sociální myšlení na Slovensku od druhé světové války do současnosti
9. Sociologie v Polsku
10. Sociologie v Maďarsku, na území bývalé Jugoslávie a v Rumunsku
11. Klíčové postavy sociálního myšlení v Rakousku, Vídeň na přelomu století jako centrum vědění
12. Mezi centrem a periferií: sociologie ve střední Evropě nebo středoevropská sociologie?
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Odporúčaná literatúra:
JANÁK, Dušan. Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-278-4.
KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vydání druhé. Praha: Argo, 2019. ISBN
978-80-257-2848-2.
LAIFEROVÁ, E. - MISTRÍKOVÁ, Ľ. - CAPÍKOVÁ, S. - LUBELCOVÁ, G.- ECKEROVÁ,
L.: Slovenská sociológia po páde komunizmu: ideové korene, súčasné trendy a osobnosti vedy.
Bratislava: UK 2018.
NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Dějiny české sociologie. Praha: Academia, 2014. ISBN
978-80-200-2355-1.
NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Slovník českých sociologů. Praha: Academia, 2013. ISBN
978-80-200-2221-9.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

66,67 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-23/22

Názov predmetu:
Demografia

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty a písomný test z vybraných tematických okruhov
(celkovo 50 bodov)
b) v skúškovom období: záverečná písomná práca na tému analýza obce/okresu, v ktorom má
študent/ka trvalý pobyt, z hľadiska vybraných demografických ukazovateľov a demografickej
štruktúry (50 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 25 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti po úspešnom absolvovaní kurzu majú vedomosti o predmete a zameraní (sociálnej)
demografie, o vybraných demografických javoch a procesoch, populačnom vývoji, jeho príčinách
a dôsledkoch. Vedia identifikovať dôležité sociálne, kultúrne, ekonomické a politické súvislosti
týchto javov a procesov. Jednotlivé prednášky a semináre kurzu zachytia nasledujúce dimenzie tém:
vnútorná štrukturácia javu – vybrané ukazovatele; historický vývoj (s primárnym zameraním sa
na vývoj na Slovensku); komparácia – regionálny aspekt v SR ale aj medzinárodné porovnanie.
Študenti sú schopní využiť relevantné demografické a sociologické teórie a štatistické údaje, naučili
sa a zdokonalili sa v práci s nimi. Ich pomocou vedia analyzovať vývoj demografických procesov a
štruktúry obyvateľstva Slovenska podľa rôznych kritérií. Získané poznatky študenti využívajú pri
teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov a procesov.

Stručná osnova predmetu:
1. Demografia ako vedná disciplína (charakteristika, členenie, úloha, zdroje údajov)
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2. Historický aspekt demografického vývoja – demografické revolúcie (Prvá demografická
revolúcia a Druhá demografická tranzícia)
3. Vybrané demografické procesy a ukazovatele reprodukčného, rodinného a partnerského
správania
3.1 Pôrodnosť, plodnosť, narodení mimo manželstva, UPT (potratovosť)
3.2 Sobášnosť a rozvodovosť
3.3 Štruktúra domácností
4. Úmrtnosť
5. Migrácia
6. Štruktúra obyvateľstva (vybrané demografické charakteristiky Slovenska)
6.1 Biologická skladba populácie (Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku)
6.2 Sociálno-kultúrna a sociálno-ekonomická skladba populácie, priestorová štruktúra
6.2.1 Štruktúra obyvateľstva podľa národnostnej/etnickej príslušnosti
6.2.2 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
6.2.3 Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu
6.2.4 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania
6.2.5 Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej /ne/aktivity, povolania a zamestnania
6.2.6 Priestorová štruktúra a bývanie – rozmiestnenie (hustota) obyvateľstva
7. Prognózy populačného vývoja (predpokladaný populačný vývoj v SR)

Odporúčaná literatúra:
• BLEHA, Branislav, Branislav ŠPROCHA a Boris VAŇO. Prognóza populačného
vývoja Slovenskej republiky do roku 2060. Bratislava: INFOSTAT, VDC, 2013. ISBN
978-80-89398-23-2.
• BREZÁK, Jozef. Základy demografie. Bratislava: BIRKE, 2010. ISBN 978-80-970340-0-9.
• DŽAMBAZOVIČ, Roman. Rodinné správanie v demografických dátach. Bratislava: Stimul,
2012. ISBN 987-80-8127-052-9.
• KALIBOVÁ, Květa. Úvod do demografie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0222-9.
• KALIBOVÁ, Květa, Zdeněk PAVLÍK a Alena VODÁKOVÁ (eds.). Demografie (nejen) pro
demografy. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-012-4.
• LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2003. ISBN 80-7106-495-5.
• MLÁDEK, Jozef a kol.: Atlas obyvateľstva Slovenska + Demografická analýza Slovenska.
Bratislava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-2232-190-7.
• RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha:
SLON, 2001. ISBN 80-86429-01-6.
• ŠPROCHA, Branislav a Juraj MAJO. Storočia populačného vývoja Slovenska I.: demografické
procesy. Bratislava: INFOSTAT, UK, 2016. ISBN 978-80-89398-30-0.
• ŠPROCHA, Branislav a Juraj MAJO. Storočia populačného vývoja Slovenska II.: populačné
štruktúry. Bratislava: INFOSTAT, UK, 2016. ISBN 978-80-89398-31-7.
• VAŇO, Boris, Danuša JURČOVÁ a Ján MÉSZÁROS. Základy demografie. Bratislava:
Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 218

A B C D E FX

29,36 22,48 18,81 13,76 5,05 10,55

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-09/22

Názov predmetu:
Kvalitatívne metódy sociologického výskumu

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: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky
kvalitatívneho výskumu
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
V průběhu kurzu se studenti seznámí s principy kvalitativního výzkumu v sociologii. Po
absolvování kurzu si studenti osvojili základní postupy sběru a analýzy kvalitativních dat, vědí
navrhnout a zrealizovat jednoduchý sociologický výzkum pomocí kvalitativních metodologických
postupů.

Stručná osnova predmetu:
1. Povaha sociálních věd a sociologického výzkumu; model empirického výzkumu
2. Kvantitativní a kvalitativní výzkumné paradigma (jejich rozdílnost i komplementarita)
3. Formování a vývoj kvalitativního přístupu v sociologii: hlavní výzkumné proudy, školy, postavy
3. Validita a reliabilita v kvalitativním výzkumu, kritika subjektivismu kvalitativního výzkumu,
problém "rozumění" jako metodologického principu
4. Výběrové šetření v sociologii a problém reprezentativity v kvalitativním výzkumu
5. Od problému k tématu a výzkumné otázce; určuje předmět výzkumu výběr vhodné metody nebo
metoda konstruuje předmět výzkumu?
6. Základní přístupy kvalitativního výzkumu
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7. Hlavní metody a techniky získávání dat (sběr vs. tvorba dat), specifika kvalitativního terénního
výzkumu
8. Analýza kvalitativních dat: příprava dat, kódování, práce s různými typy dat, testy reliability
9. Interpretace dat: Empiricky zakotvená teorie (grounded theory) vs. teoreticky zakotvený
empirický výzkum
10. Kombinace kvalitativních a kvantitativních postupů v jednom výzkumu; triangulace metod
a design případové studie, metody na pomezí kvantitativních a kvalitativních postupů (obsahová
analýza dokumentů)
11. Prezentace kvalitativních dat v odborném textu; archivace dat k sekundární analýze
12. Etika výzkumu a legislativní rámec; specializovaná pracoviště, databáze, časopisy a publikační
platformy kvalitativní sociologie

Odporúčaná literatúra:
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. nezměněné
vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN
978-80-246-1966-8.
FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2014. ISBN
978-1-4462-6779-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
JANÁK, Dušan. Metody a techniky sociálního výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě,
2017.
SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005.
Pegas. ISBN 80-551-0904-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

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: doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KLMV/A-AboLO-06/15

Názov predmetu:
Logika pre sociológov

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: aktívna účasť (10 bodov), domáca príprava (20 bodov), priebežný test
počas semestra (20 bodov); Záverečné hodnotenie: súhrnný test (50 bodov); Klasifikačná stupnica:
A: 100 - 92, B: 91 - 84, C: 83 - 76, D:75 - 68, E: 67 - 60, FX: 59 - 0 b.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia so základmi logickej analýzy prirodzeného jazyka, čím získajú predpoklady
k úspešnejšiemu štúdiu odborných textov a argumentácie v nich. Pochopia základné syntaktické a
sémantické aspekty prirodzeného jazyka a oboznámia sa s nástrojmi na zhutňovanie textov a získajú
prax v rekonštrukcii takýchto textov. Študenti spoznajú základy výrokovej a predikátovej logiky
a na nich založené pravidlá správneho usudzovania. Oboznámia sa s nededuktívnymi formami
usudzovania, najmä s abdukciou, a najznámejšími formami eristických úsudkov. Získajú základné
poznatky z teórie definícií a teórie otázok a odpovedí.

Stručná osnova predmetu:
Jazyk a jeho funkcie; jazyk ako kódovanie významov. Singulárne a všeobecné výrazy (vlastnosti,
vzťahy). Subjekt a predikát vety. Syntaktická stavba atomárnych a molekulárnych výrokov.
Modality v jazyku, ich druhy a funkcia; intuitívne chápanie stavov vecí (možných svetov).
Pojem verzus predstava, vyjadrenia pojmov v jazyku a vzťahy medzi nimi (extenzionálna
sémantika). Sémanticky podmienené vzťahy medzi výrazmi (synonymia, antonymia, hyperonymia,
homonymia, polysémia). Modifikátory a ich druhy; neostrosť, nepresnosť výrazov. Argumentácia,
argumenty; štruktúra argumentov; deduktívne argumenty.
Výroková logika – syntax a sémantika. Princíp kompozicionality pre výroky. Výrokové
spojky v prirodzenom jazyku. Výrokovo-logické vyplývanie – základné pravidlá správneho
usudzovania. Usudzovanie v prirodzenom jazyku. Vyjadrenia dostatočnej a nutnej podmienky
(sľuby, právne regulácie, príčiny). Prostriedky dosiahnutia koncíznosti textu (elízia, anafora).
Predikátová logika. Vyjadrenie všeobecnosti v prirodzenom jazyku (kvantifikátory, vzťažné
dvojice, anafora+implikácia, operátory len, bez). Predikátovo-logické vyplývanie – základné
pravidlá, ich aplikácia v prirodzenom jazyku. Abduktívne úsudky a hľadanie najlepšieho
vysvetlenia. Chyby v argumentácii a eristické argumenty. Definície: tradičné, analytické, syntetické
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(nominálne, kodifikačné), spresňujúce; rekurzívne, abstrakciou; vysvetľujúce, operacionálne.
Otázky a odpovede: presupozícia a klamlivé otázky; pravdivé, čiastočné a úplné odpovede.

Odporúčaná literatúra:
1. GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava: Iris, 2013. ISBN 9788089256884
2. MARKO, V.: Úlohy z výrokovej a predikátovej logiky, Exercises Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, ISBN 9788022344951
3. ZOUHAR, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Bratislava: Veda,
2008. ISBN 9788022410403.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 202

A B C D E FX

7,43 8,42 13,86 13,37 39,6 17,33

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Marko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-26/22

Názov predmetu:
Manažment sociálnych služieb

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) 35 bodov hodnotenia priebežne (seminárna prezentácia - 25 bodov, aktívne zapojenie do
seminárnych diskusií – 10 bodov)
b) 65 bodov – seminárna práca (správu z vybraného zariadenia sociálnych služieb so zadaním
štruktúry)
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 25 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia obsahu záverečnej
seminárnej práce budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 35/65

Výsledky vzdelávania:
V priebehu predmetu sa študent zoznamuje s modelom sociálnych služieb ako výkonu sociálnej
pomoci ohrozených kategórií. Po úspešnom absolvovaní má vedomosti o spôsobe organizovania
poskytovania sociálnych služieb a aktuálnych trendoch ich riadenia. Rozumie inštitucionálnemu
systému zabezpečovania sociálnych služieb, jeho právnym a finančným rámcom. Pozná základy
analýzy sociálnych potrieb obyvateľov a komunitného plánovania sociálnych služieb a je schopný
aplikovať ich do prípravy lokálnych a regionálnych plánov. Pozná základné zásady práce s klientmi
v zariadeniach sociálnych služieb a štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb a je schopný
aplikovať ich pri analýze ich fungovania.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne služby v kontexte sociálnej ochrany občanov
2. Sociálne služby – vymedzenie, ciele a funkcie
3. Sociálne služby – historický kontext vývoja a aktuálne trendy
4. Druhy sociálnych služieb (SS)
5. Právny rámec SS - základné subjekty SS, práva a povinnosti
6. Financovanie SS - zahraničné modely a mechanizmus u nás
7. Riadenie a plánovanie SS, proces plánovania a kompetencie hlavných aktérov
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8. Riadenie zariadenia SS, špecifika ako typu formálnej organizácie
9. Komunitné plánovanie SS (štruktúra, aktéri a proces)
10. Analýza sociálnych potrieb území (základné metodiky a postupy)
11. - 12. Práca s klientom v inštitucionálnej starostlivosti (vybrané cieľové skupiny, špecifiká ich
sociálnej odkázanosti a zásady práce s nimi)

Odporúčaná literatúra:
REPKOVÁ, Kvetoslava: Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky. Bratislava:
IVPR 2012. ISBN 978-80-7138-135-8
REPKOVÁ, Kvetoslava: Kvalita v kontexte transformácie sociálnych služieb. Bratislava: IVPR
2016. ISBN 978-80-7138- 146-4
REPKOVÁ, Kvetoslava: Sociálne služby. Podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej
perspektíve. Bratislava: IVPR 2017. ISBN 978-80-7138-151-8
MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Praha: Portál 2011.ISBN 978-80-262-0041-3
ZATLOUKAL, Leoš: Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.
Olomouc: UP 2008. ISBN 978-80-244-2128-5
KORIMOVÁ, Gabriela, ŠTRANGFELDOVÁ, Jana: Ekonomika sociálnych služieb. Banská
Bystrica: Belianum 2014. ISBN 978-80-557-0741-9.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na
preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A B C D E FX

22,37 31,58 38,16 6,58 0,0 1,32

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KLMV/A-AboLO-18/15

Názov predmetu:
Metodológia vedy pre sociológov

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: aktívna účasť (10 bodov), domáca príprava (10 bodov), priebežný test
počas semestra (30 bodov); Záverečné hodnotenie: súhrnný test (50 bodov). Porušenie akademickej
etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: A: 100 – 93 b.; B: 92 – 85 b.; C: 84 – 77 b.; D: 76 – 69 b.; E: 68 – 60 b.;
Fx: 59 – 0 b.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študenti rozumejú základným pojmom a kategóriám metodológie vedy a empirického výskumu s
prihliadnutím na oblasť sociológie. Svoju znalosť konceptuálnych a empirických postupov vedia
uplatniť pri konštruovaní odborných a záverečných prác vo svojom odbore. Absolventi kurzu
poznajú základné metódy zberu, analýzy a interpretácie dát, rozumejú špecifickým problémom
testovania a hodnotenia hypotéz a rozlišujú medzi základnými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi
prístupmi k skúmaniu sociálnych javov.

Stručná osnova predmetu:
Veda a jej metodologické znaky. Charakterizácia jazyka vedy. Konceptuálne metódy vedy:
definovanie, usudzovanie, konceptuálna analýza, myšlienkové experimenty, klasifikovanie,
modelovanie, atď. Empirické metódy vedy: pozorovanie, meranie, experimentovanie. Špecifické
metódy spoločenskovedného výskumu: metóda rozhovoru; metóda dotazníka; metódy výberu
vzorky; Komplexné metódy: kauzálna analýza, vedecká explanácia, predikcia a retrodikcia.
Testovanie hypotéz: verifikácia, konfirmácia, falzifikácia. Štatistické hypotézy. Štruktúra
empirického vedeckého výskumu. Vedecké teórie a modely.

Odporúčaná literatúra:
BIELIK, L. Metodologické aspekty vedy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019.
ISBN 978-80-223-4788-4.
ČERNÍK, V. a VICENÍK, J. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava: Iris, 2011.
ISBN 978-80-89256_79-2.
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HENDL, J. a J. REMR: Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN
978-80-262-1192-1.
PUNCH, H. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0980-5.
PŮLPÁN, Z., KONEČNÁ, H. a ZEMANOVÁ, M. Kvantifikace ve vědách o člověku. České
Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. ISBN 978-80-7394-556-5.
Literatúra bude poskytnutá v elektronickej forme.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 100

A B C D E FX

22,0 8,0 11,0 16,0 17,0 26,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-07/22

Názov predmetu:
Metódy zberu dát v sociologickom výskume

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti poznať štandardné metódy zberu dát (observačné, exploratívne,
evidenčné, analýza dokumentov) a budú schopní samostatnej prípravy a implementácie vybraných
metód. V nadväznosti na predmet „Úvod do metodológie sociologického výskumu“ budú mať
prehĺbené a precvičené zručnosti v analytickej práci so sociálnou skutočnosťou.

Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie štandardných metód zberu dát
2. Známe spoločenskovedné výskumy z hľadiska metód zberu dát
3. Pozorovanie
4. Rozhovor
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5. Skupinový rozhovor – focus groups
6. Dotazník – základné charakteristiky a princípy konštrukcie
7. Otázky ako nástroj zberu dát
8.Dotazníky v štandardizovaných národných a medzinárodných výskumoch
9. Experiment
10. Obsahová analýza
11. Sekundárna analýza – zdroje dát a predpoklady analýzy
12. Precvičovanie jednotlivých metód zberu dát

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. The Basics of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2017. ISBN
978-1-305-50307-6.
BABBIE, Earl. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2010. ISBN
978-0-495-59842-9.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN
80-7066-822-9.
HIRNER, Alexander. Primárne dáta v sociologii. Bratislava: Pravda, 1978.
JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy. Praha: SLON, 2014. ISBN
978-80-7419-165-7.
SURYNEK, Alois et al. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001.
ISBN 80-7261-038-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

36,36 18,18 14,55 5,45 9,09 16,36

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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.KS/A-AboSO-33/22

Názov predmetu:
Obhajoba bakalárskej práce

Počet kreditov: 12

Stupeň štúdia: I.

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie bakalárskej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka
pre 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 vyjadrujú
vo 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 systémom
kvality UK;
5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu bakalárskej práce (odporúčaný rozsah bakalárskej práce
je 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:
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Študent má osvojené základné náležitosti písania odborného textu za dodržania pravidiel
akademickej etiky, je schopný tvorivo pracovať v študijnom odbore sociológia a sociálna
antropológia, v ktorom absolvoval študijný program sociológia, disponuje primeranými znalosťami
a vedomosťami o spracúvanej problematike. Vie uplatniť svoje zručnosti pri zhromažďovaní,
interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry, prípadne pri jej aplikácii v praxi alebo
má schopnosť riešiť čiastkovú úlohu, ktorá súvisí so zameraním bakalárskej práce. Pri obhajobe
bakalárskej práce dokáže študent logicky narábať s teoretickým zázemím problematiky bakalárskej
práce a argumentačne reagovať na otázky k spracovanej problematike.
Študent pri koncipovaní bakalárskej práce je schopný preukázať schopnosť tvorivo pracovať
v študijnom odbore sociológia. Vie preukázať primerané sociologické vedomosti a zručnosti
súvisiace s problematikou práce a uplatniť svoje schopnosti pri využívaní základnej odbornej
literatúry a jej aplikácii pri koncipovaní a realizácii sociologického výskumu, ako aj pri spracovaní
a interpretácii výskumom získaných empirických údajov.

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-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
.

Dátum poslednej zmeny: 06.01.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-001/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 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. 2 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:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami a pozná rôzne štýly a žánre na úspešné
zvládnutie procesov cudzojazyčnej komunikácie (ústnej i písomnej) v špecifickom segmente
odbornej sféry, ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí.
Študent dokáže v cudzom jazyku referovať o vysokoškolskom štúdiu na Slovensku a jeho
organizácii. Študent je schopný predstaviť vlastný študijný program, vie popísať, aké je jeho
uplatnenie a motivácia k štúdiu. Študent má potrebné jazykové znalosti a zručnosti na budovanie
slovnej zásoby, špecifickej pre daný študijný odbor. Vie získavať informácie z cudzojazyčných
zdrojov. Študent rozumie jednoduchým autentickým textom z oblasti humanitných a spoločenských
vied. Vie napísať vybrané texty používané v akademickom prostredí. Dokáže extrahovať informácie
a dáta z rôznych akademických textov a vizuálne ich prezentovať pomocou grafov a tabuliek s
použitím vhodnej slovnej zásoby pri komunikácii v akademickom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Vysokoškolské štúdium, jeho organizácia, techniky samoštúdia, techniky osvojovania si cudzieho
jazyka
• Študijný program, jeho obsah, profil absolventa
• Čo je odborný text?
• Jazykové konvencie v akademickom prostredí
• Odborná terminológia a jej použitie
• Problematika vecných textov – kompozícia, štýly, register
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické textoch z humanitných a spoločenských vied)
• Identifikácia definícií v textoch a pravidlá ich používania
• Textotvorné postupy a ich použitie pri nácviku písania krátkych odborne zameraných textov (napr.
definície, enumeračné a komparatívno-kontrastné texty a pod.)
• Signálne výrazy, ich význam a funkcia v odbornej komunikácii
• Použitie vhodných signálnych výrazov
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M. a O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
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.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, Nick. a Elizabeth LEE. Cambridge English for the Media. Cambridge:
Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul , 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet:
http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul , 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, Svatava. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: 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]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (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:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7464

A ABS B C D E FX

21,28 0,0 22,24 21,4 13,61 13,21 8,27

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-002/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-001/22 - Odborná angličtina 1

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-001/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-002/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 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. 2 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.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný aktívne použiť slovnú zásobu, špecifickú pre daný študijný odbor i akademické
prostredie všeobecne, pri komunikácii v akademickom prostredí (napr. pri prezentovaní krátkeho
projektu či pri pretransformovaní údajov z grafov a tabuliek na text). Študent dokáže získavať
informácie z cudzojazyčných zdrojov, pričom detailnejšia práca s odbornou literatúrou z oblasti
spoločenských a humanitných vied mu umožňuje zoznámiť sa s rôznymi výskumnými metódami,
ktoré vie vhodne popísať. Študent pozná aj techniky sumarizácie textov, je schopný zosumarizovať
kratší odborný text a určiť nosné tvrdenia textu. Vie napísať vybrané texty z akademického
prostredia, pričom použije vhodné techniky parafrázovania a citovania, vie odkázať na použité
zdroje a zostaviť zoznam použitej literatúry, čím sa vyhne plagiátorstvu.
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Stručná osnova predmetu:
Výber z:
• Odborná terminológia a jej použitie
• Rozvíjanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom so zreteľom na rozvíjanie rečových zručností
• Plagiátorstvo a akademická etika
• Základy citácie
• Parafrázovanie
• Praktické použitie citácií
• Realizácia prehľadu literatúry a príprava bibliografie
• Techniky sumarizácie
• Určovanie hlavných výpovedí v texte
• Využívanie výskumných metód v danom odbore
• Prezentovanie výskumných dát a výsledkov z výskumu

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra:
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
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
https://dspace.uniba.sk/xmlui/handle/123456789/43.
Literatúra špecifická pre odbor:
CERAMELLA, N., a LEE, E. Cambridge English for the Media. Cambridge: Cambridge
University Press, 2013. ISBN 978-0-521-72457-9.
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 1 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
ELIAŠOVÁ, V. Journalism and Marketing Communication Resource Materials (1st year
students). Part 2 [online]. Bratislava: Stimul, 2020 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_JMC_1-2_9788081272981.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul, 2019
[cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Available on intranet: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
ŠULOVSKÁ, D. Video-based Listening Tasks for ESP Classes. [online]. Bratislava: Stimul, 2018
[cit. 2021-10-14]. Available at: 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]. Available at:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
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V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (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:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 94

A ABS B C D E FX

69,15 0,0 22,34 1,06 0,0 0,0 7,45

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Alan James
Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-003/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 3

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
-

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas výučbovej časti (priebežne) - test (50 bodov), prezentácia a písomná práca (40 bodov), a
aktívna účasť na hodine (10 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. 2 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.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje kľúčovými jazykovými prostriedkami, ktoré mu umožňujú úspešne zvládnuť
procesy cudzojazyčnej komunikácie v akademickom prostredí. Študent si vie naďalej rozvíjať
a budovať čitateľskú kompetenciu - číta s porozumením rôzne texty z oblasti spoločenských a
humanitných vied. Je schopný získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov, pripraviť a
uskutočniť jednoduchý prieskum alebo výskum (podľa potrieb odboru), o ktorom vie v angličtine
ústne aj písomne referovať. Vie napísať vybrané akademické texty s použitím vhodnej slovnej
zásoby, pričom dokáže využiť osnovu a techniku brainstormingu pri hľadaní vhodnej témy.
Študent ako člen teamu vie pripraviť skupinovú prezentáciu na odbornú tému, podieľať sa na jej
prezentovaní a aktívne sa zapojiť do diskusie.



Strana: 36

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie odbornej a akademickej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z humanitných a spoločenských vied)
• Práca s modelovým vecným textom z oblasti humanitných/spoločenských vied
• Využívanie brainstormingu pre tvorbu argumentov
• Štruktúrovanie a prezentovanie argumentov
• Tvorba osnovy textu a výber kľúčových slov
• Štruktúra odbornej práce (úvod, jadro, záver)
• Transformácia grafického materiálu na súvislý text
• Transformácia súvislého textu do grafickej podoby
• Identifikácia modality v odborných textoch a jej používanie
• Dotazník, správa o výskume a výskumná správa
• Postupy pri tvorbe vlastného prieskumu,
• Prezentačné techniky
• Príprava skupinovej prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
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
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
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, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
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https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (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:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4777

A ABS B C D E FX

21,88 0,0 23,22 21,35 15,7 13,33 4,52

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-004/22

Názov predmetu:
Odborná angličtina 4

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-003/22 - Odborná angličtina 3

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
FiF.KJ/A-boCJ-003/22

Vylučujúce predmety: FiF.KJ/A-boCJ-004/00

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Počas výučbovej časti (priebežne): písomná práca - (30 bodov) a priebežné úlohy (15 bodov).
b) V skúškovom období: Prezentácia (50 bodov), aktívna účasť v diskusii (5 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. 2 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 prípadnom uznaní absencie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 45/55

Výsledky vzdelávania:
Študent aktívne využíva angličtinu v akademickom prostredí. Úroveň dosiahnutých jazykových
znalostí a kompetencií znamená, že študent vie získavať odborné informácie z rôznych
cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá) a ďalej s nimi pracovať, čím si
rozvíja vedomosti študovaného odboru. Je schopný samostatne pripraviť vhodne štruktúrovanú
prezentáciu na odbornú tému (vrátane snímok) s použitím vhodnej akademickej i odbornej slovnej
zásoby. To znamená, že vie vhodnou formou prezentovať výsledky vlastného výskumu a aktívne
sa zúčastniť diskusie. Dokáže napísať vybrané odborovo zamerané texty a použiť v nich vhodné
jazykové prostriedky. Študent ovláda postupy pre tvorbu odborných prác, ktoré spĺňajú citačné a
etické normy.

Stručná osnova predmetu:
Výber z nasledovných (podľa odboru):
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• Rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie v akademickom prostredí
• Aktívne používanie akademickej i odbornej slovnej zásoby
• Budovanie čitateľskej kompetencie (autentické texty z oblasti spoločenských a humanitných vied)
• Práca s modelovým vecným textom
• Osvojenie si postupov pri tvorbe vybraných náročnejších odborných textov (abstrakt, výskumná
práca)
• Štruktúra odbornej eseje
• Príprava prezentácie: výber vhodnej odbornej témy (brainstorming, práca v skupine)
• Príprava prezentácie: tvorba hypotézy a výskumnej otázky
• Nácvik prezentačných techník vrátane prípravy snímok
• Príprava a uskutočnenie prezentácie
• Stratégie aktívneho účastníka diskusie
• Aktívna účasť v odbornej diskusii

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná literatúra
McCARTHY, M., O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
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
Literatúra špecifická pre odbor
ELIAŠOVÁ, V. Marketing communication resource materials (for 2nd year students) [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_VE_MCRM.pdf
ELIAŠOVÁ, V.Journalism Resource Materials (for 2nd year students) [online]. Bratislava:
Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/
UK/FIF_VE_JRM.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Psychology 1 Collection of Study
Material. [online]. Bratislava: Stimul, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom
intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_MLS_english_psychology_1.pdf
LACÍKOVÁ-SERDULOVÁ, M. English for Students of Social Sciences Collection of Study
Material for Students of Cultural Studies, Ethnology, Sociology [online]. Bratislava: Stimul,
2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://stella.uniba.sk/texty/UK/
FIF_MLS_EFSOSS.pdf
ŠIMKOVÁ, S. English for students of archaeology 1 - a textbook for university students.
Bratislava: Comenius University, 2019. ISBN 978-80-223-4123-3.
ŠULOVSKÁ, D. ESP Reader for Students of Philosophy and Religious studies [online].
Bratislava: Stimul, 2019 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na univerzitnom intranete: http://
stella.uniba.sk/texty/UK/FIF_DS_ESP_Reader_philosophy.pdf
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, 2018 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na:
https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/32
V MS TEAMS sú dostupné dosiaľ nepublikované učebné materiály zamerané na odborovú
angličtinu (pripravované k publikovaniu) a prezentácie vyučujúcich. Doplnková literatúra bude
prezentovaná na začiatku aj počas semestra.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4300

A ABS B C D E FX

26,28 0,0 23,21 22,53 13,07 9,81 5,09

Vyučujúci: Mgr. Denisa Šulovská, PhD., Mgr. Yulia Gordiienko, Mgr. Ivana Juríková, Mgr. Olha
Luchenko, PhD., Alan James Dykstra

Dátum poslednej zmeny: 29.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-08/22

Názov predmetu:
Príprava kvantitatívneho sociologického výskumu

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: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti budú schopní pripraviť štandardný kvantitatívny sociologický
výskum. Budú vedieť aj vytvoriť a použiť rôzne typy indexov. Získajú zručnosti nevyhnutné pre
meranie postojov, mienky, názorov pomocou škálovania a škál.

Stručná osnova predmetu:
1.Predpoklady sociologického skúmania sociálnej skutočnosti
2. Sociálna skutočnosť a jej konštitutívne charakteristiky: ontologické určenosti a sociologická
optika. Sociálna skutočnosť ako predmet sociologického výskumu
3. Identifikácia sociálnych skutočností - prístup A.Hirnera
4. Indikátory v sociologickom výskume (indikátory, druhy, metódy výberu a tvorby)
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5. Indexy v sociologickom výskume - sociologické
6. Indexy v sociologickom výskume - sociometrické
7. Indexy v sociologickom výskume - štatistické
8. Typologické operácie v priestore znakov (prístupy inšpirované P.Lazarsfeldom)
9. Meranie v sociologickom výskume (meranie, objekty merania a merné jednotky)
10. Škálovanie v sociologickom výskume: princípy a základné druhy posudzovacích metód
11. Škálovanie v sociologickom výskume: princípy a základné druhy bodovacích metód
12. Škálovanie v sociologickom výskume: kombinované metódy, viacdimenziálne škálovanie v
sociologickom výskume
12. Typologické operácie v priestore znakov

Odporúčaná literatúra:
DE VAUS, David A. Research Design in Social Research. London: Sage, 2001. ISBN
978-0-7619-5347-0.
SCHENK, Juraj. Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Bratislava: Stimul, 2015.
ISBN 978-80-8127-131-1.
SCHENK, Juraj a Anna HRABOVSKÁ. Škálovanie: základné jednodimenziálne metódy.
Bratislava: UK, 2010. ISBN 978-80-223-2711-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 209

A B C D E FX

11,0 13,88 12,44 19,14 26,32 17,22

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-78/22

Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci

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: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KS/A-AboSO-81/22 - Výskumný projekt

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné zadanie v zápočtovom týždni semestra: odovzdanie vybraných častí vlastnej bakalárskej
práce, ktoré spĺňajú formálne a obsahové náležitosti na bakalárske práce dané vnútorným systémom
kvality UK (15 bodov). Hodnotí sa formálna úprava obalu, titulného listu, bibliografického odkazu
abstraktu, obsahu a 5 bibliografických odkazov v zozname bibliografických odkazov k bakalárskej
práci.
Klasifikačná stupnica:0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 / 0

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.
Strana: 2
8. Hlavné časti záverečnej práce: obsah, následnosť častí, tvorba (predhovor, abstrakt, úvod, záver).
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9. Požiadavky na záverečnú prácu podľa vnútorného systému kvality UK.
10. Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.
11. Základné náležitosti obhajoby záverečných prác.
12. Najčastejšie problémy tvorby záverečných prác (na konkrétnych príkladoch odovzdaných
bakalárskych prác).

Odporúčaná literatúra:
• Informačná a mediálna gramotnosť [online]. Filozofická fakulta UK; Akademická knižnica UK,
2015 [cit. 2020-08-13]. Dostupné na: https://midas.uniba.sk/
• LICHNEROVÁ, Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá
pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit.
2019-01-09]. Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prac.pdf
• LICHNEROVÁ, Lucia a Ľudmila HRDINÁKOVÁ. Ako dodržať akademickú etiku pri
písaní vedeckých a odborných textov? In: Naša univerzita. 2020, roč. 67, č. 1, s. 62-65.
ISSN (print) 1338-4163. Dostupné tiež na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/
NU2020-21/201021_Nasa_univerzita_1_20-21.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-
magisterskestudium/zaverecne-prace/

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský / Anglický

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

29,17 20,83 20,83 16,67 12,5 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., prof. PhDr.
Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., Mgr. Pavol Baboš, PhD., doc. PhDr.
Dušan Janák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-910/22

Názov predmetu:
Sociálna a politická filozofia

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% účasť (v odôvodnených prípadoch učiteľ môže ospravedlniť dve absencie). Úspešné
zvládnutie kontrolného testu konanom týždeň pred ukončením semestra, ktorý bude pozostávať z
otázok preberaných na prednáškach a seminároch a ktorý bude hodnotený nasledovne: 10 bodov
"A", 9 bodov "B", 8 bodov "C" , 7 bodov "D", 6 bodov "E", 5-0 bodov "Fx". Ústna skúška
bude takisto pozostávať z otázok preberaných na prednáškach a seminároch, s ktorými sa študenti
oboznámia ešte v priebehu semestra a bude hodnotená podobne ako záverečný kontrolný test podľa
nasledujúceho kľúča: 10 bodov "A", 9 bodov "B", 8 bodov "C" , 7 bodov "D", 6 bodov "E", 5-0
bodov "Fx".
Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej
položke hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Priebežné 50%; záverečné 50%

Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu má študent poznatky o relevantných sociánofilozofických
pojmoch a teóriách. Má primeranú schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť dané pojmy a teórie,
s osobitým dôrazom na aktuálnosť problémov, nezávisle od historického obdobia, v ktorom vznikli
a zasadenia týchto problémov do širšieho filozofického a spoločenského rámca.

Stručná osnova predmetu:
1.Sociálna a politická filozofia ako filozofická disciplína.
2. Problémy vzťahu spoločnosti a jednotlivca. Holizmus vs. individualizmus.
3. Idea sociálneho poriadku. Hľadanie ,,ideálneho" politického usporiadania.
4. Problém ľudskej prirodzenosti. Vznik a podstata štátu. Teória spoločenskej zmluvy.
5. Podstata moci a autority. Problém suverenity a deľby moci.
6. Problém spravodlivosti.
7. Politická rovnosť a sloboda.
8. Teória a prax demokracie.
9. Filozofia dejín a problém odcudzenia.

Odporúčaná literatúra:
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PLATÓN. Štát. Bratislava: Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-906-4.
ARISTOTELES. Politika. Bratislava: Pravda, 1988.
ROUSSEAU, Jean Jacques. O spoločenskej zmluve alebo o princípoch politického práva.
Bratislava: Kalligram, 2010. ISBN 978-80-8101-248-8.
MILL, John Stuart. O slobode. Bratislava: Iris, 1995. ISBN 80-88778-07-7. VÁROSSOVÁ,
Elena et al. Antológia z diel filozofov zv.6. Novoveká racionalistická filozofia. Bratislava:
Epocha, 1970 (HEGEL,
Georg, Wilhem, Fridridrich, Filozofia dejín).
HOLATA, Ladislav et al. Antológia z diel filozofov
zv. 10. Marxisticko-leninská filozofia, Bratislava: Pravda, 1977 (MARX, Karol,
Ekonomickofilozofické rukopisy).
So zvyšnou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 83

A B C D E FX

15,66 4,82 16,87 16,87 16,87 28,92

Vyučujúci: doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-20/22

Názov predmetu:
Sociálna politika 1

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.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
35 bodov hodnotenia priebežne (seminárna prezentácia - 25 bodov, aktívna zapojenosť do
seminárnych diskusií – 10 bodov)
65 bodov skúška v skúškovom období
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 25 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia obsahu záverečnej
skúšky budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 35/65

Výsledky vzdelávania:
V priebehu kurzu sa študent zoznamuje so systémom sociálnej ochrany v jeho aktuálnej podobe,
ako aj historických kontextoch jeho formovania. Študent po absolvovaní predmetu pozná základné
charakteristiky, štruktúru a nástroje sociálneho zabezpečenia u nás. Rozumie demografickým a
ekonomickým kontextom sociálnej situácie obyvateľstva. Rozvíja svoje schopnosti analytickej
práce so štatistickými údajmi o sociálnej situácii.

Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie sociálnej politiky, základné funkcie SP, základné determinanty
2. Historické zdroje sociálnej politiky a ich vývoj
3. Formovanie sociálneho štátu (ekonomická a sociálna podmienenosť)
4. Základné typy sociálneho štátu, vývoj a trendy
5. Aktéri sociálnej politiky, ich pozícia a kompetencie v SP
6. Štruktúra sociálnej politiky, základné oblasti a nástroje
7. Sociálne zabezpečenie - jadro SP a systém jeho nástrojov
8. Subsystém sociálneho poistenia - princípy, druhy, nástroje
9. Dôchodková reforma – dôvody, princípy, aplikácia
10. Subsystém štátnej sociálnej podpory - princípy, nástroje
11. Subsystém sociálnej pomoci - princípy, nástroje, aktéri
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12. Životné minimum - vymedzenie, konštrukcia, sociálne funkcie

Odporúčaná literatúra:
LUBELCOVÁ, Gabriela: Sociálna politika I. (online). Bratislava: Stimul 2017. ISBN
978-80-8127-195-3. dostupné na:
http://stella.uniba.sk/texty/FIF_GL_socialna_politika1.pdf
DUDOVÁ, Iveta a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer 2018. ISBN 97-0-16-66-9
BEBLAVÝ, Miroslav: Sociálna politika. eBook 2012: https://www.academia.edu/23899623/Soci
%C3%A1lna_politika
VEČEŘA, Miloš: Sociální stát. Praha: Slon 2001.ISBN 80-85850-16-8
RIEVAJOVÁ, Eva a kol.. Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Ekonóm 2017. ISBN
978-80-225-4381-1
KELLER, Jan: Soumrak sociálního státu. Praha: Slon 2009. ISBN 9788074190179
KELLER, Jan: Nová sociální rizika. Praha: Slon 2011. ISBN 9788074190599
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na
preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 109

A B C D E FX

11,01 17,43 25,69 20,18 15,6 10,09

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-21/22

Názov predmetu:
Sociálna politika 2

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: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety: FiF.KS/A-AboSO-20/22 - Sociálna politika 1

Podmienky na absolvovanie predmetu:
35 bodov hodnotenia priebežne (seminárna prezentácia - 25 bodov, aktívna zapojenosť do
seminárnych diskusií – 10 bodov)
65 bodov skúška v skúškovom období
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 25 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia obsahu záverečnej
skúšky budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 35/65

Výsledky vzdelávania:
Kurz sa zameriava na širší rámec sociálneho zabezpečenia – oblasti verejných politík, ktoré
zasahujú do životných podmienok obyvateľov a zvlášť ohrozených kategórií. Po absolvovaní
predmetu študent pozná zamerania, obsahy a nástroje bytovej, zdravotnej a vzdelávacej politiky,
ako aj stratégie sociálnej pomoci deťom a mládeži, seniorom, zdravotne handikepovaným a sociálne
marginalizovaným kategóriám. Rozumie špecifikám ich sociálnej situácie a podporným nástrojom
pomoci. Rozvíja svoje schopnosti analytickej práce s koncepčnými dokumentmi, štatistickými
a výskumnými údajmi a kompetencie konceptuálnej interpretácie informácií z rôznych zdrojov
údajmi a kompetencie konceptuálnej interpretácie informácií z rôznych zdrojov.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne problémy bývania, bytová politika, nástroje bytovej politiky
2. Sociálne problémy zdravia, zdravotná politika, zdravotné poistenie a jeho aktuálne problémy
3. Sociálne funkcie vzdelania, vzdelávací systém v SR, vzdelávacia politika a jej aktéri
4. Rodina, jej aktuálne zmeny a sociálne problémy
5. Modely a nástroje rodinnej politiky, aktuálne problémy
6. Sociálne problémy detí a mládeže, inštitúcie a nástroje sociálnej starostlivosti
7. Sociálne problémy starých ľudí, nástroje sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
8. Sociálne problémy zdravotne handicapovaných , nástroje a trendy sociálnej pomoci
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9. Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela, poruchy sociálneho správania a otázky
spoločenského začleňovania neprispôsobených
10. Sociálna marginalizácia a vylúčené komunity – sociálne problémy, možnosti riešenia,
viacúrovňová komunitná práca
11. Európsky sociálny model a problémy európskej integrácie sociálnej politiky
12. Aktuálna európska sociálna agenda, kľúčové výzvy a problémy

Odporúčaná literatúra:
LUBELCOVÁ, Gabriela: Sociálna politika 2. (online). Bratislava: Stimul 2017. ISBN
978-80-8127-196-0. Dostupné na:http://stella.uniba.sk/texty/FIF_GL_socialna_politika2.pdf
DUDOVÁ, Iveta a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer 2018. ISBN 97-0-16-66-9
BEBLAVÝ, Miroslav: Sociálna politika. eBook 2012: https://www.academia.edu/23899623/Soci
%C3%A1lna_politika
MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál 2005. ISBN 807367002X
OZOROVSKÝ Vojtech a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie. Bratislava: Wolters
Kluwer 2016. ISBN 9788081685224
REPKOVÁ, Kvetoslava, BRICHTOVÁ, Lýdia: Sociálna ochrana starších ľudí so zdravotným
postihnutím – aktuálny vývoj. Bratislava, Epos 2011.ISBN 9788080579098
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na
preberané témy a seminárne zadania.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX

8,64 17,28 25,93 16,05 20,99 11,11

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPs/A-boSO-202/22

Názov predmetu:
Sociálna psychológia

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: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na výučbe je povinná. Neúčasť môže byť ospravedlnená v nevyhnutných
prípadoch, avšak iba ak študent/-ka o svojej neúčasti informuje vopred, napr. mailom. Ak študent/-
ka neabsolvuje min. 85% výučby, bude hodnotený/-á FX. Absencie nie je možné nahradiť iným
zadaním.
Hodnotenie predmetu:
50 % (50b) hodnotenia študent získava počas semestra, 50 % (50b) počas skúškového obdobia vo
forme záverečného testu.
Priebežné hodnotenie: prečítanie zadanej literatúry, vypracovanie zadaní (max. 50 bodov) – túto
časť si nie je možné nahradiť inou úlohou počas semestra a zároveň je podmienkou pripustenia k
záverečnej skúške.
Klasifikačná stupnica: A (100-94%), B (93-85%), C (84-76%), D (75-67%), E (66-60%), FX
(59-0%)
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Kurz poskytuje študentom a študentkám pohľad na základné interfunkčné vzťahy človeka v
sociálnom prostredí, umožňuje poznať zákonitosti sociálnej interakcie, sociálneho správania a
sociálnych javov.
Absolvovaním kurzu študenti a študentky:
· budú vedieť vymedziť sociálnu psychológiu v kontexte ostatných psychologických disciplín, jej
rozvoj a súčasné prístupy skúmania,
· spoznajú základný metodologický aparát sociálnej psychológie a jeho uplatnenie vo výskume,
· oboznámia sa so všeobecnými mechanizmami poznávania, správania a prežívania
determinovanými sociálnym kontextom,
· porozumejú základným sociálno- psychologickým javom a ich zákonitostiam v spoločnosti

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia sociálnej psychológie - východiská, vymedzenie a predmet. Spoločensko kultúrna
determinácia človeka.
2. Metodológia a etika sociálno-psychologického výskumu.
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3. Vznik, utváranie a rozvoj sociálnej psychológie. Sociálna psychológia v súčasnosti.
4. Sociálne učenie a socializácia.
5. Sociálne postoje, teórie postojov, zmena a meranie postojov.
6. Sociálna identita.
7. Sociálna percepcia a atribučné procesy.
8. Malé skupiny.
9. Skupinový vplyv. Konformita. Poslušnosť.
10. Prosociálne správanie.
11. Agresívne správanie.
12. Správanie veľkých skupín.
13. Osobné vzťahy.

Odporúčaná literatúra:
Aronson, E. (2012). Tvor společenský. Brarislava: Wolters Kluwer.
Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, M. R., & Sommers, S. R. (2017). Sociálna psychológia.
Bratislava: Inštitút psychoterapie a socioterapie.
Buda, B. (1994). Empatia, psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého. Nové Zámky: Psychoprof.
Coulombová, N. D., & Zimbardo, P. G. (2017). Odpojený muž. Jak technologie připravuje muže
o mužství a co s tím. Praha: Grada.
Čermák, I. (1999).Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta.
Gardner, H. (2018). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál.
Gilles, D. (2012). Psychologie medií. Praha: Grada.
Hayesová, N. (2011). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hofmann, E., Löhle, M. (2017). Jak se úspěšně učit. Praha: Grada.
Le Bon, G. (2016). Psychologie davu. Praha: Portál.
Kollárik, T., a kol. (2008). Sociálna psychológia. Bratislava: Vydavateľstvo UK.
Milgram, S. (2014). Poslušnosť voči autorite experimentálny prístup : experiment odhaľujúci
časť ľudskej prirodzenosti. Trenčín: F, Pro mente sana.
Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Praha: Edika.
Prekop, J. (2004). Empatie. Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada.
Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál.
Staroňová, K. (2011). Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Osveta.
Šanderová, J. (2009). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické
nakladatelství (Slon).
Výrost, J., Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.
Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (2019). Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace.
Praha: Grada.
Uhlys, Y. T. (2018). Mediální mámy a digitální tátové. Praha: Portál.
Weiss. P., a kol. (2011). Etické otázky v psychológii. Praha: Portál.
Willerton, J. (2012). Psychologie mezilidských vztahů. Praha: Grada.
Zimbardo, P.G. (2021). Paměti psychologa - rozhovor s Danielem Hartwigem. Praha: Portál.
Zimbardo, P.G. (2014). Luciferúv efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia.
*Pozn.: Citačný formát Americkej psychologickej Asociácie (APA) sme zvolili z dôvodu, že ide
o dominantný medzinárodný citačný štandard nielen pre oblasť psychológie ale aj iné sociálne
a behaviorálne vedy. Študentov od začiatku dôsledne vedieme k dôslednému písaniu podľa
štandardov APA, čo sa týka nielen citácií ale aj štruktúry textu, formátov tabuliek a grafov a
ďalších náležitostí. Rovnako postupujú aj zahraničné katedry z Európy a USA.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, 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. Radoslav Blaho, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-22/22

Názov predmetu:
Sociálne nerovnosti

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: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 20 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych nerovností
b) v skúškovom období: písomný test (80 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na spoločenskovednú analýzu jednej z hlavných tematických okruhov
sociológie sociálnych problémov – sociálnych nerovností. Študenti a študentky vedia po jeho
úspešnom absolvovaní identifikovať hlavné typy a rôzne podoby sociálnych nerovností. Získajú
zručnosti analyzovať vybrané typy a podoby nerovností na Slovensku ako i širšom priestorovom
kontexte, získajú informácie o rozsahu a charakteristických znakoch týchto typov a podôb
nerovností. Po ukončení kurzu sú študenti schopní využívať vybrané sociologické pojmy a koncepty
a osvojili si sociologické prístupy k ich uchopeniu a poznávaniu. Získané poznatky vedia využiť
pri teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov a sociálnych skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne nerovnosti (základné vymedzenie; prečo sú sociálne nerovnosti sociálnym problémom)
2. Sociálny problém a jeho fázy (možné vymedzenia, kritériá, vývoj spoločenských problémov,
sociálny aktéri)
3. Pozitívne funkcie sociálnych nerovností (Môžu mať nerovnosti pozitívne dôsledky pre
fungovanie spoločnosti?)
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4. Typy sociálnych nerovnosti (základné vymedzenie, sociálno-kultúrne a sociálno-ekonomické
nerovnosti)
5. Sociálno-kultúrne nerovnosti (rodový a vekový aspekt)
6. Základné typy sociálno-ekonomických nerovností
7. Globálne aspekty nerovností
8. Priestorové aspekty nerovností (regionálna, medzilokálna a lokálna dimenzia)
9. Medzigeneračná reprodukcia nerovností (rodinný kapitál, kultúra chudoby)
10. Nerovnosť v prístupe k vzdelaniu / vzdelanostná nerovnosť (sociálna a kultúrna reprodukcia,
modernizačné teórie, teória racionálnej voľby)
11. Sociologické koncepcie chudoby – rôzne spôsoby vymedzenia a spôsoby jej merania
12. Rôzne podoby chudoby, prístupy k chudobným a spôsoby riešenia chudoby vo vybraných
historických obdobiach
13. Príčiny a dôsledky chudoby – identifikácia a vnímanie príčin a možných dôsledkov chudoby

Odporúčaná literatúra:
• DŽAMBAZOVIČ, Roman. Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby.
Bratislava: UK v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-223-2428-1.
• DŽAMBAZOVIČ, Roman: Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. Sociológia.
2007, 39(5), s. 423-458. ISNN 0049-1225.
• FRASER, Nancy. Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a
reprezentace. Praha: Filosofia, FU AV ČR, 2007. ISBN 978-80-700-7251-6.
• HOLUBEC, Stanislav. Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie. Praha:
SLON, 2009. ISBN 978-80-741-9014-8.
• GANS, Herbert J.: The Positive Functions of Poverty. The American Journal of Sociology.
1972, 78 (2), pp. 275-289
• KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, 2005. ISBN
80-7325-067-5.
• KELLER, Jan. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON,
2010. ISBN 978-80-7419-044-5.
• MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-61-3.
• MATĚJŮ, Petr, STRAKOVÁ, Jana a Arnošt VESELÝ: Nerovnost ve vzdělávání. Od měření k
řešení. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-032-2.
• PLATT, Lucinda. Understanding Inequalities. Cambridge: Polity Press, 2015. ISBN
978-15-095-2126-5.
• SOPÓCI, Ján a kol.: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2019.
ISBN 978-80-8127-242-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 198

A B C D E FX

28,79 21,21 23,23 11,62 10,1 5,05

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-44/22

Názov predmetu:
Sociológia sociálnych deviácií

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych deviácií
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Predmet Sociológia sociálnych deviácií je zameraná na spoločenskovednú analýza vybraných
sociálnych deviácií. Študenti a študentky získajú informácie o vybraných sociálnych deviáciách
a o ich súčasnej teoretickej a metodologickej konceptualizácii. Po úspešnom zvládnutí kurzu
vedia na základe analýzy epidemiologickej situácie a aplikácie teórií etiológie navrhnúť
možnosti efektívnych preventívnych stratégií. Po ukončení kurzu študenti vedia využívať vybrané
sociologické koncepty a osvojili si sociologický prístup k uchopeniu a poznávaniu vybraných
sociálnych deviácií.

Stručná osnova predmetu:
1. Čo už vieme o sociálnych deviáciách (sociálne normy, sociálna deviácia, teórie etiológie sociálnej
deviácie)
2. Drogové závislosti - Alkohol a alkoholizmus 1. (epidemiologická situácia a identifikácia trendov
a ich príčin)
3. Drogové závislosti - Alkohol a alkoholizmus 2. (typy diskurzu o alkohole)
4. Drogové závislosti - Nealkoholové drogové závislosti (nelegálne drogy)
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5. Drogové politiky (typy a zameranie)
6. Násilie a agresivita 1. (Domáce násilie)
7. Násilie a agresivita 2. (Syndróm CAN, Šikana)
8. Násilie a agresivity 3. (Násilnícke subkultúry – ultrafans)
9. Sex Business - Prostitúcia
10. Deviácie a inštitúcie – Korupcia
11. Extrémizmus – Politický radikalizmus
12. Mladí ľudia ako najrizikovejšia kategória

Odporúčaná literatúra:
• BÚTORA, Martin. Mne sa to nemôže stať (Sociologické kapitoly z alkoholizmu). Bratislava:
Osveta, 1989. ISBN 80-21700-76-9.
• HAVELKOVÁ, Barbara a Blanka BELLAK-HANČILOVÁ (eds.). Co s prostitucí? Veřejné
politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON, 2014. 978-80-741-9149-7.
• HRČKA, Michal. Sociální deviace. Praha: SLON, 2001. ISBN 80-85850-68-0.
• KLOBUCKÝ, Robert. Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku. Bratislava: SÚ SAV,
2016. ISBN 978-80-89897-03-2.
• LUBELCOVÁ, Gabriela. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky
orientovanej kriminológie. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN 978-80-224-1051-9.
• MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2011. ISBN
80-71782-26-2.
• ONDREJKOVIČ, Peter a kol. Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN
978-80-224-1074-8.
• PIKÁLKOVÁ, Simona, PODANÁ, Zuzana a Jiří BURIÁNEK. Ženy jako oběti partnerského
násilí: Sociologická perspektiva. Praha: SLON, 2015. ISBN 978-80-7419-189-3.
• ŠOLTÉS, Peter a László VÖRÖS a kol. Korupcia. Bratislava: VEDA, 2015. ISBN
978-80-224-14447-0.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A B C D E FX

38,89 47,22 11,11 2,78 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-19/22

Názov predmetu:
Sociológia sociálnych problémov

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
50 bodov hodnotenia priebežne (písomné previerky, domáce zadania, priebežné kolektívne
precvičujúce zadania)
50 bodov seminárna práca – analýza vybraného sociálneho problému podľa zadanej štruktúry (v
rozsahu 12 s. v skúškovom období )
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je zvládnutie aspoň polovice
priebežných úloh. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Vyučujúca akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Témy a spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia zadania seminárnej práce budú oznámené
na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu pozná základné prístupy sociológie k interpretácii, analýze
a riešeniu sociálnych problémov. Ovláda základy metodiky analýzy aktuálnych sociálnych
problémov. Je schopný uplatňovať sociologickú imagináciu pre vnímanie spoločenskej
podmienenosti sociálnych problémov, v ich historickej perspektíve a aktuálnej inštitucionálnej a
kultúrnej podmienenosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociológia sociálnych problémov ako aplikovaná sociologická disciplína
2. Vývoj, úlohy a ciele sociológie sociálnych problémov
3. Sociálny problém - kritériá vymedzenia
4. Subjektívne a objektívne definovanie sociálnych problémov
5. Fázy vzniku, vývoja a riešenia sociálnych problémov /prirodzená história SP/
6. Sociologická imaginácia ako metodika analýzy sociálnych problémov /aplikácia na
etapy vývoja spoločnosti/
7. Základné sociologické paradigmy a ich chápanie sociálnych problémov
8. Úloha a možnosti sociológie vo vzťahu k sociálnym problémom
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9. Metodika analýzy sociálnych problémov
10. Intervenovanie do sociálnych problémov - základné prístupy
11. Hlavné stratégie intervencie do SP
12. Dilemy intervenovania do SP

Odporúčaná literatúra:
LUBELCOVÁ, Gabriela: Sociológia sociálnych problémov. Bratislava, Stimul 2017. ISBN
978-80-8127-176-2. dostupné na : http://stella.uniba.sk/texty/FIF_GL_sociologia_problemy.pdf
FRIČ, Pavol: Sociológia sociálnych problémov v USA. In: Sociológia, 1989, č.6, s.633-647.
ISSN 1336-8613
FRIČ, Pavol: Pojem ”sociálny problém” a všeobecná teória sociálnych problémov v americkej
sociológii. In: Sociológia, 1990, č.1, s.29-44. ISSN 1336-8613
KELLER, Jan: Dějiny klasické sociologie. Praha, Slon 2005. ISBN 80-86429-342
MERTON, Robert: Studie ze sociologické teorie. Praha 2000. ISBN 80-85850-923
MILLS, W.: Sociologická imaginace. Praha 1968, Praha 2002. ISBN 80-86429-04-0
Sociálna patológia /ed.Ondrejkovič, P./. Bratislava, Veda 2009. ISBN 9788022410748
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na
preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A B C D E FX

18,06 9,72 18,06 20,14 4,17 29,86

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-01/22

Názov predmetu:
Sociologická teória 1: Kultúra a socializácia

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: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 20 bodov) na vybrané témy zo sociológie
kultúry a problematiky socializácia (charakteristiky kultúry, rodová socializácia)
b) v skúškovom období: písomný test (80 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Študenti počas absolvovania kurzu získali informácie o predmete, zameraní sociológie a o
základoch sociologického poznávania prostredníctvom prezentovania niekoľkých vybraných
problémových okruhov z oblasti sociológie. Vybranými témami sú kultúra a socializácia. Študenti
vedia identifikovať, ako sa jedinec prostredníctvom osvojovania si kultúry v procese socializácie
stáva sociálnou bytosťou. Po ukončení kurzu vedia študenti a študentky využívať vybrané
sociologické pojmy a koncepty a osvojili si sociologický prístup k uchopeniu a poznávaniu sociálnej
reality. Získané poznatky dokážu využívať pri teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov
a sociálnych skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky sociálnych rolí – typológia vymedzovateľov a nositeľov sociálnych rolí
2. Úvod do sociologického poznávania 1. (vzťah sociológie a zdravého rozumu, sociologická
imaginácia, úloha sociológie a rola sociológa)
3. Úvod do sociologického poznávania 2. (sociológia a ostatné spoločenské vedy, hľadiská
sociologického poznávania, zamýšľané a nezamýšľané dôsledky ľudského správania)
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4. Kultúra – prvky, znaky a vlastnosti kultúry
5. Rôznorodosť kultúry (subkultúry a kontrakultúry, sub/kontrakultúry mládeže)
6. Kultúrna zmena (exogénna a endogénna kultúrna zmena)
7. Masová kultúra (znaky a charakteristiky)
8. Socializácia (rôzne interpretácie procesu socializácie)
9. Fázy socializácie (primárna a sekundárna socializácia, životný cyklus)
10. Vybrané socializačné činitele (rodina, škola, vrstovníci)
11. Rodová socializácia (vybrané teoretické prístupy a hlavné zistenia výskumov)
12. Resocializácia (jej podoby a charakteristiky)
13. Totálne inštitúcie a ich úloha v resocializačnom procese

Odporúčaná literatúra:
• ALAN, Jozef. Etapy života očami sociologie. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-70380-44-6.
• BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie.
Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-28-8.
• BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Praha: Barrister and
Principal, 2007. ISBN 978-80-870-2910-7.
• FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2018. ISBN:
978-80-74701-90-0.
• GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 728-80-257-0807-1.
• KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-30-3.
• Kniha sociologie. Praha: Universum, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
• MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2007. ISBN
978-80-86429-70-0.
• PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: AVP, 2009. ISBN 978-80-872-0702-4.
• RENZETTI, Clair M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
ISBN 80-24605-25-2.
• THOMPSON, Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Hlavní myslitelé, pojmy a témata. Praha:
Barrister and Principal, 2004. ISBN 80-85947-65-4.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a upresnené
počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 200

A B C D E FX

26,0 16,5 12,5 14,5 15,5 15,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.



Strana: 62

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-02/22

Názov predmetu:
Sociologická teória 2: Sociálne normy, kontrola a deviácie

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych noriem (relativita sociálnych noriem), sociálnej kontroly a sankcií (tradičná a súčasná
spoločnosť z hľadiska kontrolných mechanizmov) a teórií etiológie sociálnej deviácie (aplikovanie
teórií na vybranú sociálnu deviáciu)
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na ozrejmenie témy sociálneho poriadku, mechanizmov jej udržiavania
(sebakontrola, podoby sociálnej kontroly, typy sociálnych sankcií) a podôb správania sa vo vzťahu k
sociálnym normám (konformita, nonkonformita a sociálne deviácie). Študenti a študentky sa počas
kurzu oboznámili s danými sociologickými konceptmi. Poznajú a vedia využívať sociologické
teórie vysvetľujúce príčiny konformného, resp. deviantného správania. Získané poznatky následne
študenti vedia využívať pri teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov a sociálnych
skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Ako vzniká a udržuje sa sociálny poriadok 1. (historická perspektíva – tradičná, moderná a
postmoderná spoločnosť)
2. Ako vzniká a udržuje sa sociálny poriadok 2. (základné sociologické vymedzenia sociálneho
poriadku a teoretické konceptualizácie)
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3. Sociálne normy a normalita (charakteristické vlastnosti noriem, konsenzualita noriem, typy
noriem, normatívny systém)
4. Konformita a nonkonformita (vymedzenie, funkcie konformity a nonkonformity)
5. Sociálna kontrola (sebakontrola, formálna a neformálna sociálna kontrola, sociálne sankcie)
6. Sociálna deviácia (vymedzenie, štruktúra, vlastnosti, funkcie deviácie, societárna reakcia,
pozitívna a negatívna deviácia)
7. Deviantný akt (typy a fázy deviantných aktov)
8. Biologické a psychologické teórie deviácie (základné vymedzenie, výber z teórií)
9. Normatívne a reaktívne koncepcie sociálnej deviácie (základné vymedzenie)
10. Teórie etiológie deviantného správania 1. - kontrolné teórie
11. Teórie etiológie deviantného správania 2. - teórie sociálneho učenia a subkultúrne teórie
12. Teórie etiológie deviantného správania 3. - teórie štrukturálneho napätia
13. Teórie etiológie deviantného správania 4. - teórie nálepkovania

Odporúčaná literatúra:
• HRČKA, Michal. Sociální deviace. Praha: SLON, 2001. ISBN 80-85850-68-0.
• JACOBS, Bruce A. Investigating Deviance. An Anthology. L. A.: Roxbury, 2002. ISBN
978-01-95330-03-8.
• KOMENDA, Antonín. Sociální deviace. Historické východiska a základní teoretické přístupy.
Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-244-0019-7.
• LUBELCOVÁ, Gabriela. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky
orientovanej kriminológie. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN 978-80-224-1051-9.
• MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie modernity. Itinerář 20. století. Praha: CDK, 2008. ISBN
978-80-7325-145-1.
• MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2007. ISBN
978-80-86429-70-0.
• SCHENK, Juraj. Societálna anómia na Slovensku. Bratislava: STIMUL, 2019. ISBN
978-80-8127-235-6.
• MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0279-2.
• VODÁKOVÁ, Alena. Vinníci a soudci. Praha: SLON, 1998. ISBN 80-85850-52-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/anglický

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A B C D E FX

22,22 18,06 10,42 22,92 13,89 12,5

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-03/22

Názov predmetu:
Sociologická teória 3: Sociálna interakcia a sociálne skupiny

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.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 20 bodov) na vybrané témy z problematiky
sociálnych rolí, sociálnych interakcií, sociálnych skupín a sociálnych identít
b) v skúškovom období: písomný test (80 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na ozrejmenie témy správania sa jednotlivcov v sociálnych skupinách
a spoločnosti za pomoci konceptu sociálnych rolí a predstavenia rôznych podôb a spôsobov
sociálneho konania a sociálnych interakcií. Študenti sa počas absolvovania kurzu oboznámili okrem
spomínaných tém aj so spoločenskovednou perspektívou uchopenia rôznych foriem sociálneho
združovania a sociálnej integrácie a vedia identifikovať sociologické aspekty a význam rôznych
podôb spoločenských kolektivít. Poznajú mechanizmy, ktoré utvárajú osobnú a kolektívne identity.
Po ukončení kurzu sú študenti a študentky schopní využívať vybrané sociologické pojmy a koncepty
a osvojili si sociologický prístup k ich uchopeniu a poznávaniu. Získané poznatky vedia využívať
pri teoretickom i empirickom skúmaní uvedených javov a sociálnych skutočností.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne interakcie 1: sociálne roly (sociálne inštitúcie, sociálne pozície, rôzne prístupy k
vymedzeniu sociálnych rolí)
2. Sociálne interakcie 2: sociálne roly (vykonávateľ roly alebo aktér?)
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3. Sociálne interakcie 3: typy sociálneho konania, vymedzenie sociálnej interakcie, charakteristiky
a typy sociálnych interakcií
4. Podoby a spôsoby sociálnych interakcií (vybrané sociologické prístupy, interakčný poriadok a
priebeh interakcie)
5. Komunikácia 1: neverbálna komunikácia
6. Komunikácia 2: verbálna komunikácia
7. Sociálne kolektivity 1: Predstupne sociálnych skupín - sociálne kategórie
8. Sociálne kolektivity 2: Predstupne sociálnych skupín - sociálne agregáty
9. Sociálne kolektivity 3: Predstupne sociálnych skupín - komunity
10. Sociálne skupiny 1: prístupy ku skúmaniu sociálnych skupín
11. Sociálne skupiny 2: rôzne typy sociálnych skupín a ich charakteristiky
12. Stereotypy a predsudky
13. Identita: rôzne úrovne identít - „self“ a kolektívne identity

Odporúčaná literatúra:
• ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Praha: Prostor, 2004. ISBN 80-7260-125-3.
• BAČOVÁ, Viera a Zuzana KUSÁ (Eds.). Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice:
Spoločenskovedný ústav SAV, 1997. ISBN 80-967621-3-3.
• BAUMAN, Zygmunt. Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. Bratislava:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006. ISBN 80-8061-225-0.
• BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie.
Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-28-8.
• BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Praha: Barrister and
Principal, 2007. ISBN 978-80-870-2910-7.
• BOURDIEU, Pierre: Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.
• BRUBAKER, Rogers a Frederic COOPER. Beyond „identity“. Theory and Society, 2000, 29,
pp. 1-47. ISNN 1573-7853.
• GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha:
Portál, 2018. ISBN 80-2621-342-4.
• KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-30-3.
• LAIFEROVÁ, Eva. Sociologické školy 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2021. ISBN 978-80-223-5125-6.
• NOVOTNÁ, Eliška. Sociologie sociálních skupin. Praha: GRADA, 2010. ISBN
978-80-247-2957-2.
• ŠUBRT, Jiří. Homos sociologicus: Co se skrývá za tématem sociálních rolí. Sociológia. 2017,
49(2), s. 203-230. ISNN 0049-1225.
• WEBER, Max. Základné sociologické pojmy. Bratislava: SOFA, 1999. ISBN 80-8575-244-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 116

A B C D E FX

37,07 19,83 19,83 11,21 6,9 5,17

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022
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Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-04/22

Názov predmetu:
Sociologická teória 4: Sociálne inštitúcie

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: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky sociálnych
inštitúcií, sociálnych sietí, sociálneho kapitálu, sociálnej súdržnosti, dôvery a pod. – na základe
využitia sociologickej literatúry,
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-61: E 60-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu teoretické poznatky o rôznych druhoch sociálnych
inštitúcií i o konkrétnych základných sociálnych inštitúciách, ako sú výchovno-vzdelávacie,
zdravotnícke, ekonomické, politické a ďalšie sociálne inštitúcie a dokáže tieto poznatky využiť
v teoretickej i empirickej výskumnej sociologickej činnosti. Získa tiež poznatky o sociálnej
súdržnosti, sociálnom kapitáli, sociálnych sieťach, sociálnych systémoch, ako aj o sociologických
teóriách a koncepciách týchto javov, o spôsoboch ich empirického skúmania, komparácii a
hodnotení ich podôb v rôznych spoločnostiach, historických obdobiach i v rôznych sociálnych
systémoch. Na základe toho dokáže empiricky skúmať tieto javy a obohacovať v tejto oblasti
sociologické teoretické poznanie.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, sociologické teórie a druhy sociálnych inštitúcií.
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2. Manželstvo a rodina.
3. Výchova a vzdelávanie.
4. Veda a technika.
5. Zdravotníctvo.
6. Náboženstvo.
7. Ekonomika.
8. Politika.
9. Empirické skúmanie sociálnych inštitúcií.
10. Sociálna interakcia a sociálne siete.
11. Sociálna súdržnosť, sociálny kapitál, dôvera a ich empirické skúmanie.
12. Sociálna štruktúra a sociálny systém.

Odporúčaná literatúra:
• SOPÓCI, Ján. Sociálne inštitúcie modernej spoločnosti [online]. Bratislava: Stimul, 2015. ISBN
978-80-8127-128-1 Dostupné na: //http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_socialne_institucie.pdf
• GIDDENS, Anthony: Sociologie. Praha: Argo 2013. ISBN: 978-80-257-0807-1
• HARRINGTON, Austin (Ed.): Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2008. ISBN 8073670933
• ŠUBRT, Jiří a kol.: Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
• COSER, Lewis, ROSENBERG, Bernard (Ed.): Sociological Theory: A Book of Readings.
London: The MacMillan Company, 1970. ISBN (Library of Congres catalog card number:
69-15092)
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 129

A B C D E FX

2,33 5,43 10,08 10,85 18,6 52,71

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-05/22

Názov predmetu:
Sociologická teória 5: Sociálna stratifikácia a mobilita

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: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referát (30 bodov) na vybranú tému z problematiky sociálnej
stratifikácie a mobility, prípadne z problematiky sociálnych hnutí a kolektívneho správania
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 10 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-93: A 92-84: B 83-76: C 75-69: D 68-61: E 60-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu poznatky o sociologickom chápaní sociálnych
nerovností, sociálnej stratifikácie a mobility, o rôznych stratifikačných systémoch, o
najvplyvnejších klasických i súčasných teóriách sociálnej stratifikácie a mobility, o empirickom
sociologickom skúmaní týchto javov a dokáže ich využívať v empirickom výskume i teoretickom
štúdiu.
Disponuje i poznatkami o sociálnych nerovnostiach založených ne rode, etnicite, veku atď., ako aj o
sociálnych hnutiach a najvýznamnejších druhoch kolektívneho správania, ktoré vznikajú na základe
rôznych sociálnych nerovností. Tieto poznatky dokáže využívať pri teoretickom i empirickom
skúmaní uvedených javov.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojmy sociálne nerovnosti (sociálno-ekonomické a sociálno-kultúrne).
2. Stratifikačné systémy (otrokársky, kastovnícky, stavovský, triedny).
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3. Klasické sociologické teórie sociálnej stratifikácie a mobility.
4. Súčasné sociologické teórie sociálnej stratifikácie a mobility.
5. Empirický výskum sociálnej stratifikácie a mobility.
6. Sociálno-kultúrne nerovnosti založené na rode, etnicite, rase, veku.
7. Kolektívne správanie – sociologické chápanie a najvýznamnejšie teórie kolektívneho správania.
8. Hlavné druhy sústredeného (davového) kolektívneho správania.
9. Hlavné druhy rozptýleného kolektívneho správania (verejnosť, verejná mienka, fáma, móda
atď.).
10. Sociálne hnutie – sociologické chápanie, teórie a druhy sociálnych hnutí.
11. Druhy a vývojový cyklus sociálnych hnutí.
12. Empirické skúmanie kolektívneho správania a sociálnych hnutí.

Odporúčaná literatúra:
• SOPÓCI, Ján: Sociálna stratifikácia a mobilita v sociologickej perspektíve. [online].
Bratislava: Stimul, 2017. ISBN 978-80-8127-180-9 Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/
FIF_JS_stratifikacia.pdf
• SOPÓCI, Ján: Teórie kolektívneho správania a sociálnych hnutí. [online]. Bratislava: Stimul,
2014.
ISBN 978-80-8127-098-7 Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_kolekt_spravanie.pdf
• SOPÓCI, Ján a kol.: Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku. [online]. Bratislava: Stimul,
2019. ISBN 978-80-8127-243-1 Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_E-SSaMnS.pdf
• ŠUBRT, Jiří a kol.: Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1
• BENDIX,Reinhard, LIPSET, Seymour (Ed.): Class, Status and Power. New York: The Free
Press, 1966.
ISBN: 9780029026304
Doplnková literatúra bude prezentovaná na začiatku a počas semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A B C D E FX

5,49 8,79 14,29 17,58 24,18 29,67

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2021

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KVD/A-moHI-491/15

Názov predmetu:
ŠK: Spoločnosť a životný štýl v 20. storočí

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: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povolené sú dve absencie. Poslucháč bude hodnotený na základe aktívnej účasti na prednáškach
(30%) a na základe záverečnej práce (70%), ktorá bude výsledkom krátkodobého prieskumu v
rámci rodiny alebo blízkych príbuzných.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaného hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Poslucháč dokáže identifikovať dynamický vývoj, ktorý prinieslo 20. storočia a modifikovalo
tak zložité osudy ľudí, ktoré boli intenzívne ovplyvňované lokálnymi aj globálnymi mocenskými
zápasmi. Na príkladoch bežných ľudí študenti dokážu analyzovať problémy migrácií, premeny
rodiny ako sociálnej inštitúcie, krátkodobé aj dlhodobé dopady vojny, emancipáciu žien ale aj
krízu maskulinity, zmeny v stravovaní, bývaní a obliekaní. Poslucháči histórie, sociológie a
etnológie majú komplexnejší pohľad na obdobie 20. storočia, ktoré znamenalo pre jednotlivcov
zmes optimizmu a pesimizmu, rýchly technologický pokrok a dynamický životný štýl, kládol ale
nepochybne kládol veľké nároky na človeka aj prírodné prostredie.

Stručná osnova predmetu:
1. 20. storočie - vek extrémov?
2. Človek a životné prostredie. Nové výzvy.
3. Život v období pred prvou svetovou vojnou. Blahobyt a chudoba. Dve strany jednej mince.
4. Prvá svetová vojna - vojna všetkých vojen.
5. Medzivojnové obdobie - bláznivé 20. roky a krízové 30. roky.
6. Druhá svetová vojna.
7. Rozdelenie sveta - východný a západný blok.
8. Život na západe - ekonomický zázrak, prosperita a sociálny štát.
9. Život na východe - budovanie socializmu, riadená ekonomika, životný štýl v socialistickom štáte.
10. Nové výzvy na konci storočia - technologický pokrok, populačná kríza, vyčerpávanie
prírodných zdrojov.
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Odporúčaná literatúra:
BOCKOVÁ, Gisela. Ženy v evropských dějinách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007,
381 s. ISBN 978-80-7106-494-7.
HORSHAM, Michael. Styly 20. a 30. let. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, 128 s. ISBN
80-7180-255-7.
PAŽOUT, Jaroslav (ed.) Každodenní život v Československu 1945/1948-1989. Praha-Liberec:
Ústav pro studium totalitních režimů-Technická univerzita v Liberci, 2015, 240 s. ISBN
978-80-87912-35-5.
VINEN, Richard. Evropa Evropa dvacátého století. Praha: Vyšehrad, 2007, 556 s. ISBN
978-80-7021-735-1.
ZEMKO, Milan - BYSTRICKÝ, Valerián. Slovensko v Československu (1918-1939). Bratislava:
Veda, 2004, 687 s. ISBN 80-224-0795-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 262

A ABS B C D E FX

75,57 0,0 7,25 3,82 0,0 0,76 12,6

Vyučujúci: doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 11.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-12/22

Názov predmetu:
Štatistika pre sociológov

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: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti poznať základné štatistické koncepty a teórie. Budú vedieť
aplikovať základné a pokročilé postupy štatistickej deskripcie, analýzy a generalizácie. Budú
poznať predpoklady, základné princípy štatistických metód , ako aj výpočtové algoritmy. Na
základe precvičovanie získaných znalostí budú študenti schopní samostatne sa rozhodovať pri
analýze kvantitatívnych dát: zvoliť si vhodnú metódu, overiť predpoklady jej použitia a správne
ju implementovať.

Stručná osnova predmetu:
1.Základné štatistické koncepty. Východiská a logika štatistickej analýzy.
2. Základné spracovanie údajov – tabuľky, grafy.
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3. Charakteristiky polohy.
4. Charakteristiky variability.
5. Teória pravdepodobnosti.
6. Rozdelenia náhodných premenných.
7. Nástroje štatistickej generalizácie: bodové odhady, intervalové odhady, testovanie štatistických
hypotéz.
8. Porovnávanie skupín.
9. Súvislosti kvalitatívnych znakov.
10. Korelácia poradových znakov
11. Korelácia číselných znakov
12. Štatistické základy regresnej analýzy

Odporúčaná literatúra:
CUMMING, Geoff. Understanding the new statistics. Effect sizes, confidence intervals, and
meta-analysis. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-87968-2.
DE VAUS, David A. Research Design in Social Research. London: Sage, 2001. ISBN
978-0-7619-5347-0.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN
80-7178-820-1.
RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat
(prostřednictvím SPSS). Brno: Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-9248-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 184

A B C D E FX

20,11 23,37 20,11 15,76 14,13 6,52

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-06/22

Názov predmetu:
Úvod do metodológie sociologického výskumu

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: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty na vybrané témy (30 bodov)
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent bude poznať princípy vedeckého skúmania, charakter a funkcie
sociologického výskumu, priebeh výskumníckeho postupu ako aj druhy sociologických výskumov.
Bude schopný základnej sociologickej analýzy sociálnych javov a prvotnej praktickej prípravy
vybraného sociálneho problému na empirické skúmanie (od všeobecnej predstavy k znakom
sociálnych javov). Zároveň spozná etické zásady výskumnej práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Povaha vedeckého a nevedeckého poznávania
2. Základné princípy vedeckého poznávania
3. Stratégie vedeckého poznávania
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4. Sociologický výskum ako súčasť vedeckého poznávania
5. Proces a zložky sociologického výskumu
6. Druhy sociologických výskumov
7. Základy analýzy sociálnej skutočnosti: odkrývanie problémových situácií v sociologickom
výskume
8. Základy analýzy sociálnej skutočnosti: konceptualizácia v sociologickom výskume
9. Základy analýzy sociálnej skutočnosti: operacionalizácia v sociologickom výskume
10. Znaky sociálnych javov a ich druhy
11. Kategorizácia a štandardizácia v sociologickom výskume
12. Etické problémy sociologického výskumu

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. The Basics of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2017. ISBN
978-1-305-50307-6.
BABBIE, Earl. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth, 2010. ISBN
978-0-495-59842-9.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN
80-7066-822-9.
JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy. Praha: SLON, 2014. ISBN
978-80-7419-165-7.
URBAN, Lukáš. Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-45-7.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 209

A B C D E FX

17,7 14,35 14,35 12,44 16,75 24,4

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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-mpSZ-007/22

Názov predmetu:
Úvod do práva a právnej terminológie

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

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-mpSZ-007/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, ktorý sa uskutoční v skúšobnom období. Test sa skladá z troch častí, uzavretých
otázok, otvorených otázok a prípadu. Študent musí test zvládnuť minimálne na 60%.
Hodnotiaca stupnica:
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:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní samostatne vyhľadávať právne predpisy na internete
a porozumieť ich formálnym náležitostiam; identifikovať, porozumieť a prakticky ilustrovať
základné princípy práva a právneho systému, a vybrané odvetvia súkromného a verejného práva
na Slovensku.

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

Odporúčaná literatúra:
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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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1012

A B C D E FX

35,47 26,88 16,3 10,97 7,51 2,87

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPs/A-boSO-200/22

Názov predmetu:
Všeobecná psychológia 1

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

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na výučbe je povinná. Neúčasť môže byť ospravedlnená z vážnych osobných,
alebo zdravotných dôvodov. Maximálne však v rozsahu 2 hodín. Podmienkou absolvovania
predmetu je úspešné zvládnutie záverečného testu.
HODNOTENIE PREDMETU: 100 % hodnotenia študent získava počas skúškového obdobia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100%-92% A 91-84% B 83-76% C 75-68% D 67-60% E 59-0% FX
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 10/90

Výsledky vzdelávania:
Študent, ktorý predmet absolvuje úspešne, si osvojí základné poznatky a terminológiu z oblasti
základných kognitívnych procesov – pociťovania, percepcie, pozornosti a pamäti. Rozumie
kľúčovým mechanizmom a metódam skúmania základných kognitívnych procesov. Je schopný
využiť poznatky v ďalších základných a aplikovaných predmetoch.

Stručná osnova predmetu:
1/ Predpoklady pre vznik psychológie, ako samostatnej vednej disciplíny
2/ Historický pohľad na proces vnímania: Wundtova škola, Ruská reflexná škola, Behaviorálna
škola, Gestalt psychológia . Pociťovanie vs. vnímanie
3/ Gestalt princípy vo vnímaní (Organizácia, geometricko-optické ilúzie a ich vysvetlenie, tvarové
zákony, konrasty, náledné efekty).
4/ Kognitívne teórie percepcie (teória šablón, prototypov, detekcia znakov, geóny. Prístupy
zhoranadol.)
5/ Zrakové vnímanie - vnímanie hĺbky (binokulárne a monokulárne kľúče), priestoru, pohybu.
Vnímanie farby (miešanie farby, trichromatická teória, atď.)
6/ Druhy, determinanty, vlastnosti a vývin pozornosti
7/ Vizuálna (vizuálne vyhľadávanie a priestorová selektivita vo vizuálnom vyhľadávaní, pohyby
očí a kontrola vizuálnej pozornosti, objektová segmentácia, set-size efekt, ) a auditívna pozornosť
(teórie skorej a neskorej selekcie), zameranie a shifting pri priestorovej auditívnej pozornosti,
testovanie auditívnej pozornosti
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8/ Exekutívna pozornosť (dvojité úlohy, mustitasking) a automatizmi v pozornosti, preatentívne
pozornostné mechanizmi vs. zameraná pozornosť. Alokácia pozornostných zdrojov.
9/ Druhy a procesy pamäti (Atkinson a Shiffrin, Sperling, Badelley, Tulving, Ebbinghaus..)
10./ Učenie: klasické a operačné podmieňovanie (behaviorálny prístup k psychológii, zákon cviku
a účinku, vysvetlenie hlavných mechanizmov operačného podmieňovania, faktory ovplyvňujúce
efektivitu učenia podmieňovaním).
11/ Pracovná pamäť a jej štruktúry, pracovná pamäť ako proces.
12/ Dlhodobá pamäť a jej štruktúra, dlhodobá pamäť ako sieť. Procesy falošné spomienky. Procesy
dlhodobej pamäte (uchovávanie, vybavovanie, zabúdanie - teórie zabúdania) a vznik falošných
spomienok v kontexte explicitnej a implicitnej pamäte.

Odporúčaná literatúra:
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2015). Cognitive Psychology: A Students Handbook (7th ed.).
Psychology Press.
Goldstein, E. B., (2019). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday
Experience (5th ed.). Cengage Learning.
Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2012). Cognitive Psychology (6th ed.). Cengage Learning.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení počas výučby.
Pozn. Citačný formát Americkej psychologickej Asociácie (APA) sme zvolili z dôvodu, že ide
o dominantný medzinárodný citačný štandard nielen pre oblasť psychológie ale aj iné sociálne
a behaviorálne vedy. Študentov od začiatku dôsledne vedieme k dôslednému písaniu podľa
štandardov APA, čo sa týka nielen citácií ale aj štruktúry textu, formátov tabuliek a grafov a
ďalších náležitostí. Rovnako postupujú aj zahraničné katedry z Európy a USA.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Kurz je vyučovaný v slovenskom jazyku, ale na štúdium textov je potrebná aj znalosť anglického
jazyka.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A B C D E FX

38,71 19,35 22,58 16,13 0,0 3,23

Vyučujúci: Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPs/A-boSO-201/22

Názov predmetu:
Všeobecná psychológia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
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.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: v skúškovom období
Záverečné hodnotenie: test
Podmienky absolvovania predmetu:
Účasť študentov na výučbe je povinná. Neúčasť môže byť ospravedlnená z vážnych osobných alebo
zdravotných dôvodov, maximálne však v rozsahu 2 hodín. Podmienkou absolvovania predmetu
je úspešné absolvovanie záverečného testu. V teste je potrebné dosiahnuť min. 60% bodov z
celkového počtu bodov.
Klasifikačná stupnica hodnotenia testu:
A: 100-92%,
B: 91-84%,
C: 83-76%,
D: 75-68%
E: 67-60%
V priebehu semestra študenti získavajú hodnotenie za kvízy, resp. zadania s váhou 20% z celkového
hodnotenia kurzu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80

Výsledky vzdelávania:
Študent si po úspešnom absolvovaní predmetu osvojí základné rámce, koncepty a teórie v
oblasti psychológie myslenia a reči, motivácie a emocionálnych procesov. Bude rozumieť
prepojeniu nižších a vyšších kognitívnych procesov v rámci poznávania a tiež porozumie ich
previazanosti s motivačnými a emocionálnymi premennými v bežnej každodennej interakcii s
prostredím. Pochopí úlohu usudzovania a rozhodovania v motivačných procesoch ako na cieľ
zameraných aktivít. V zmysle súčasného poznania bude tiež rozumieť komplexnejšiemu prepojeniu
emocionálnych procesov v rámci rozhodovania a pri riešení motivačne aktivujúcich situácií.
Bude schopný pomenovať základné procesy v rámci emocionálnej epizódy, vymenovať a kriticky
zhodnotiť koncept tvz. základných emócií. Bude schopný vysvetliť základné teoretické a výskumné
paradigmy v psychológii emócii. Bude poznať a vedieť diferencovať motivačné teórie založené
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na teóriách potrieb vs teórií založených na procese motivovaného konania s prepojením na témy
usudzovania a rozhodovania. Bude schopný primerane použiť osvojenú terminológiu a
previazanosť procesov na bežné ľudské situácie na opisnej aj explanačnej úrovni.

Stručná osnova predmetu:
1) Mentálne reprezentácie: teórie, typy mentálnych reprezentácií - pojmy, schémy, scenáre,
mentálne modely
2) Usudzovanie: induktívne, deduktívne, novšie prístupy k usudzovaniu
3) Rozhodovanie: normatívne, deskriptívne teórie, rozhodovací proces a jeho prvky
4) Racionalita a iracionalita v myslení: racionalita v rozhodovaní, zdroje iracionality, explicitné a
implicitné poznávanie, ekologická racionalita
5) Riešenie problémov: teoretické prístupy, fázy riešenia problémov, stratégie
6) Jazyk a reč: vlastnosti jazyka, úrovne jazyka, produkcia a porozumenie
7) Úvod do teórií motivácie, základné pojmy. Prekognitívne teórie motivácie postavené na
predpoklade potrieb ako príčin konania
8) Kognitívne teórie motivácie ako procesov rozhodovania a usudzovania
9) Motivácia ako proces dosahovania cieľa. Základné koncepty seba-regulácie
10) Úvod do odbornej terminológie emócií, zložky emócií, základné triedenie emócií
11) Základné zložky emócií a z nich vyplývajúce teórie emócií (neurofyziologické, teórie
zhodnotenia, neurovedecké teórie, sociálno-psychologické a kultúrne teórie)
12) Emocionálny vývin a individuálne rozdiely v prežívaní emócií
13) "Fakultné teórie emócií" vs konštrukcionizmus.

Odporúčaná literatúra:
Atkinsonová, R.L. Atkinson, R.C., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Psychologie. Praha.
Portál
Eysenck, M.W. & Keane, M. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia.
Barrrett, L. F., Lewis, M. & Haviland-Jones, J. M. eds. (2016) Handbook of Emotions, Fourth
Edition, The Guilford Press.
Barrett, L. F. (2017). How Emotions Are Made. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
447.
Heckhausen, J.,& Heckhausen, H. (2018). Motivation and Action, Third Edition. Springer
Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Sternberg, R. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
Stuchlíková, I. (2007 a novšie). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

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

Poznámky:
Slovak language, English languag

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A B C D E FX

0,0 0,0 16,67 0,0 33,33 50,0

Vyučujúci: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-81/22

Názov predmetu:
Výskumný projekt

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: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) 50 bodov hodnotenia priebežne (priebežné prezentácie postupu riešenie výskumného projektu
bakalárskej práce)
b) 50 bodov hodnotenia v skúškovom období (pracovná verzia výskumného projektu bakalárskej
práce)
Podmienkou úspešného absolvovania priebežného hodnotenia je dosiahnutie 25 bodov. Porušenie
akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Harmonogram priebežných seminárnych prezentácií, spôsob priebežného hodnotenia a špecifikácia
štruktúry odovzdaného výskumného projektu budú oznámené na začiatku semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50 / 50

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní kurzu získa schopnosti aplikácie poznatkov z metodologických predmetov
do samostatnej prípravy projektu empirického výskumu, ktorý bude súčasťou bakalárskej práce
študenta. Študent získa poznatky o jednotlivých krokoch projektovej prípravy empirického
výskumu. Porozumie zmyslu proces identifikácie a operacionalizácie kľúčových pojmov a ich
transformácie do podoby znakov s bezprostredným empirickým krytím na konkrétnej téme svojej
bakalárskej práce. Rozvinie svoje zručnosti a kompetencie pri konceptuálnej príprave empirického
výskumu, tvorbe vhodných indikátorov skúmaného javu a výberu postupov ich konštrukcie a
vyhodnocovania.

Stručná osnova predmetu:
1. Výskumný projekt – štruktúra a proces tvorby
2. Odkrývanie problémovej situácie (predbežná analýza a referenčný rámec)
3. Teoretický model problému
4. Výskumné otázky (hlavná a parciálne)
5. Metódy zberu primárnych údajov
6. Výber výskumnej vzorky
7. Plánované metódy analýzy údajov
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8 Transformácia premenných do znakov s bezprostredným empirickým krytím
9. Organizácia terénneho výskumu
10. Plánovanie štatistického spracovania výsledkov výskumu
11. Plán tvorby empirických generalizácií výsledkov výskumu
12. Plánovanie analýzy a interpretácie zistení výskumu

Odporúčaná literatúra:
HIRNER, Alexander: Ako sociologicky analyzovať. Bratislava: ÚŠI 1976.
HIRNER, Alexander: Primárne dáta v sociológii. Bratislava: Pravda 1978.
SCHENK, Juraj: Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Bratislava: Stimul.
ISBN 978-80-8127-131-1
Výskumné projekty sociologických pracovísk.
Výskumné projekty študentov odboru sociológia.
S doplnkovou literatúrou budú študenti oboznámení v priebehu semestra, v nadväznosti na
preberané témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX

18,57 18,57 20,0 15,71 20,0 7,14

Vyučujúci: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KKIV/A-boIS-001/19

Názov predmetu:
Základy akademického písania

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: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KKIV/A-boIS-004/16/16

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie praktických úloh k jednotlivým tematickým oblastiam predmetu. Študent je povinný
vypracovať všetky zadané úlohy.
Úlohy:
1. Identifikácia a oprava syntaktických, morfologických a kompozičných chýb v predkladaných
odborných textoch (10 bodov)
2. Praktické zadanie - demonštrovanie metodologických aspektov na vybranom alebo vlastnom
výskume (20 bodov)
3. Praktické zadanie - formálna úprava vedeckého textu v textovom editore (15 bodov)
4. Praktické cvičenie (test / 5 úloh) k problematike citovania (15 bodov)
5. Vypracovanie argumentov k trom tézam zadaného textu, k jednej téze uviesť aj jeden
protiargument (10 bodov)
6. Identifikácia (ne)vhodnosti vybraných informačných zdrojov pre ich použitie v akademickej
práci - Študenti budú mať k dispozícii niekoľko vybraných informačných zdrojov, v rámci ktorých
budú mať za úlohu identifikovať tie, ktoré sú z hľadiska svojej odbornosti a formy vhodné na
použitie v seminárnej, bakalárskej či diplomovej práci. Svoje rozhodnutie následne odôvodnia (10
bodov)
7. Praktické úlohy k paratextom a excerpovaniu (20 bodov)
Klasifikačná stupnica: 0-59%-FX, 60-67%-E, 68-75%-D, 76-83%-C, 84-91%-B, 92-100%-A
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Študenti majú základné poznatky o jednotlivých útvaroch akademického písomného prejavu po
obsahovej i formálnej stránke. Študenti disponujú praktickými zručnosťami v oblasti akademického
písania. Chápu rozdiely medzi populárnym a vedeckým textom. Vedia sa vyvarovať najčastejším
chybám pri písaní vedeckého textu.
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Stručná osnova predmetu:
Akademické písanie, vedecké písanie (charakteristika, druhy).
Vedecký text (charakteristiky, plánovanie, požiadavky, výstavba, problémy).
Paratexty vedeckého textu (predhovor, úvod, záver).
Metodológia, metódy, hypotézy, formulovanie výskumnej témy, výskumného problému,
výskumných otázok.
Zdroje informácií, dát a podkladov pre akademickú prácu (vedecké vs. populárne dáta, primárne
a sekundárne zdroje).
Citovanie a plagiátorstvo.
Excerpovanie a konspektovanie. Synopsa, anotovaná rešerš, odborná anotácia, abstrakt,
sumarizácia.
Seminárna práca. Argumentácia, esej.
Redakcia a formálna úprava vedeckého textu.

Odporúčaná literatúra:
LICHNEROVÁ, L. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov
Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul, 2016 [cit. 2018-09-09].
Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická príručka. Martin: Osveta,
2006. ISBN 80-8063-219-7.
STAROŇOVÁ, K. Vedecké písanie: ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Osveta,
2011. ISBN 978-80-8063-359-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 168

A B C D E FX

27,98 24,4 14,88 9,52 10,12 13,1

Vyučujúci: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Ing. Miriam
Ondrišová, PhD., Mgr. Miroslava Pastierová, PhD., Mgr. Annamária Brijáková

Dátum poslednej zmeny: 26.06.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO39/22

Názov predmetu:
Základy ekonómie

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomný test z vybraných tém (40 bodov)
b) v skúškovom období písomný test z celého učivo prebraného v kurze (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Absolvent kurzu získa základný prehľad o problémoch a teoretických konceptoch v ekonómii. Kurz
je zameraný najmä na oboznámenie sa so základnými pojmami mikro- aj makroekonómie, ich
významom a použití v spoločenskom diskurze. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent rozumie
bežným ekonomickým javom a vie sa zorientovať v bežnom spoločensko-ekonomickom verejnom
diskurze.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy makro- a mikro-ekonómie
2. Zákony dopytu
3: Zákony ponuky
4. Elasticita
5. Firmy, konkurencia a monopoly
6. Zlyhanie trhu a verejné statky
7. Práca, zamestnanosť a nezamestnanosť
8. Minimálna mzda
9. HDP, rast a stabilita
10. Menová politika



Strana: 88

11. Fiškálna politika
12. Štruktúrna hospodárska politika

Odporúčaná literatúra:
LISÝ, Ján, a kol. Ekonómia. Bratislava: Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-406-5
HONTYOVÁ, Kajetana, LISÝ, Ján a Helena MAJDÚCHOVÁ. Základy ekonómie a ekonomiky.
Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2305-9
SAMUELSON, Paul a William NORDHAUS. Ekonómia. Bratislava: Elita, 2000. ISBN
80-8044-059-X
COWEN, Tyler a Alex TABARROK. Modern principles of economics (3rd ed.), New York:
Worth Publishers, 2015
ANTONIONI, Peter a Sean Masaki FLYNN. Economics for Dummies. John Wiley & Sons, West
Sussex, England, 2011

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:
Slovak/English

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 340

A B C D E FX

18,24 35,29 20,88 11,47 8,82 5,29

Vyučujúci: Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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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: 2., 4.

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. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-45/22

Názov predmetu:
Základy politickej vedy

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomný test z vybraných tém (40 bodov)
b) v skúškovom období esej na vybranú tému (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je priblížiť najdôležitejšie koncepty, termíny a teórie politológie pre nepolitológov.
Po úspešnom absolvovaní kurzu študent ovláda základné koncepty politológie, pozná politický
systém Slovenska, kompetencie jednotlivých inštitúcií a ich vzájomnú previazanosť. Z hľadiska
vedomostí má prehľad o základnom politickom vývoji SR, a tiež pozná teórie, ktoré ho vysvetľujú.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy
2. Politika, moc, autorita
3. Záujmy a záujmové združenia
4. Politické strany
5. Politický systém a deľba moci
6. Voľby a volebné systémy
7. Tradičné politické ideológie
8. Moderné politické ideológie
9. Občianska spoločnosť
10. Médiá
11. Politická kultúra
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12. Zúčtovateľnosť a politická zodpovednosť

Odporúčaná literatúra:
HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie súbor prednášok. Bratislava: Katedra politológie FF
UK, 1994.
HEYWOOD, Andrew. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-95-5.
MALOVÁ, Darina. Parlamentná demokracia: parlamenty vo svete a na Slovensku. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2004.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v Moodle. S doplnkovou literatúrou budú študenti
oboznámení počas výučby

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. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-AboSO-14/22

Názov predmetu:
Základy práce so štatistickým softvérom na analýzu dát

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: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti (priebežne) referáty (celkovo 30 bodov) na vybrané témy
b) v skúškovom období: písomný test (70 bodov)
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 15 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica:
100-92: A
91-84: B
83-76: C
75-68: D
67-60: E
59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presné termíny a témy priebežného hodnotenia budú oznámené a podoba ich vypracovania
špecifikovaná na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní využívať základné nástroje vybraného štatistického
softvéru pri analýze kvantitatívnych dát. Na základe intenzívneho nácviku spracovania empirických
dát zo sociologických výskumov pomocou vybraného štatistického programu, budú študenti vedieť
samostatne realizovať výskumné fázy v praxi, s dôrazom na prípravu dát pre štatistický softvér,
kódovanie dát, ich zápis do prostredia softvéru, základný manažment dát a základné výpočty
charakteristík premenných, s dôrazom na schopnosť interpretácie výsledkov.

Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do prostredia štatistického softvéru pre analýzu dát
2. Príprava dát na zápis - kódovanie
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3. Príprava dát na zápis - kontrola dotazníkov
4. Import dát
5. Úvodná deskripcia dát
6. Prvostupňové a druhostupňové triedenie
7. Vizualizácia výsledkov deskriptívnej analýzy
8. Kategorizácia premenných
9. Štandardizácia premenných
10. Spracovanie viacnásobných odpovedí
11. Chýbajúce hodnoty a práca s nimi
12. Základy syntaxu

Odporúčaná literatúra:
RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat
(prostřednictvím SPSS). Brno: Muni Press, 2013. ISBN 978-80-210-9248-8.
SCHENK, Juraj. Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Bratislava: Stimul, 2015.
ISBN 978-80-8127-131-1.
Doplnková literatúra a rozšírený sylabus predmetu budú prezentované na začiatku a počas
semestra.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský/Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

A B C D E FX

15,48 14,29 26,19 16,67 17,86 9,52

Vyučujúci: doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KS/A-boSO-038/22

Názov predmetu:
Základy prieskumu trhu

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: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) počas výučbovej časti, približne v polovici semestra, písomný test z vybraných tém (40 bodov)
b) v skúškovom období esej na vybranú tému (60 bodov).
Podmienkou pripustenia ku skúške je dosiahnutie min. 20 bodov z priebežného hodnotenia.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Klasifikačná stupnica: 100-92: A 91-84: B 83-76: C 75-68: D 67-60: E 59-0: FX
Vyučujúci akceptuje max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Presný termín a téma priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej
časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je priblížiť najdôležitejšie koncepty, terminológiu a postupy pri komerčnom
prieskume trhu. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent ovláda základné prístupy a postupy v
prieskume trhu, vie napísať zadanie na prieskum a vyhodnotiť kritériá prieskumu, či vhodnosť
jednotlivých postupov vzhľadom na prieskumný problém a otázku.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy v prieskume trhu
2. Výber a veľkosť vzorky
3. Základné princípy a využitie kvalitatívnych metód v prieskume trhu
4. Základné princípy a využitie kvantitatívnych metód v prieskume trhu
5. Zmiešané metódy v prieskume trhu
6. Základné zákony marketingovej komunikácie
7. Ako analyzovať kvalitatívne údaje v prieskume trhu
8. Ako analyzovať kvantitatívne údaje v prieskume trhu
9. Zadanie na prieskum
10. Emócie a racionalita v spotrebiteľskom správaní
11. Etické princípy v prieskume trhu
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12. Ako písať report v komerčnom prieskume trhu

Odporúčaná literatúra:
RICHTEROVÁ, Kornélia. Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. ISBN
978-80-89393-95-4
FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks, 2012
PLÁVKOVÁ, Oľga a Jozef KOŠTA. Sociologické metódy prieskumu trhu. Bratislava: Ekonóm,
2005. ISBN 80-225-2075-6
ZIKMUND, William G., et al. Marketing research. Sydney: Cengage Learning, 2014.
Dočasný učebný text k predmetu je dostupný v Moodle. S doplnkovou literatúrou budú študenti
oboznámení počas výučby

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

67,65 17,65 14,71 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 21.03.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KMK/A-boMK-080/15

Názov predmetu:
Základy sociológie marketingovej komunikácie

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: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
50 % úspešné zvládnutie písomnej skúšky na konci kurzu, 50 % aktívna účasť na seminároch
A ... 100 – 92 (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami)
B ... 91 – 84 (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami)
C ... 83 – 76 (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb)
D ... 75 – 68 (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami)
E ... 67 – 60 (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá)
Fx ... 59 – 0 (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kurzu Základy sociológie marketingovej komunikácie študenti majú základné
informácie o sociológii, sociologickej teórii a metodológii, ale aj schopnosti prepojiť základné
teoretické sociologické koncepty s marketingovou praxou. Študenti na základe práce s textami
významných sociológov pochopili prepojenie ich hlavných myšlienok s odborom marketingovej
komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do kurzu a predstavenie
2. Sociológia ako veda a ako povolanie
3. Základné sociologické teórie, klasici a súčasné veľké mená a témy
4. Brief - Východiská
5. Brief - Ciele
6. Metodológia výskumu
7. Slávne sociologické experimenty
8. Brief – Cieľová skupina
9. Brief - Insight
10. Brief – Média
11. Zhrnutie
12. Rezerva
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Odporúčaná literatúra:
1. GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
2. GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha:
Portál, 2018. ISBN 80-2621-342-4.
3. HOWE, Neil a William STRAUSS. Millennials Rising: The next Great Generation /by Neil
Howe and Bill Strauss ; Cartoons by R.J. Matson. New York: Vintage Books, 2000. ISBN
9780375707193.
4. LAZARSFELD, Paul F., Bernard BERELSON a Hazel GAUDET. The People’s Choice: How
the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. Legacy edition. New York: Columbia
University Press, 2021. ISBN 9780231197953.
5. MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, 2007. ISBN 80-85850-92-3.
6. MILLS, Charles W. Sociologická imaginace. Praha: SLON, 2008. ISBN 9788086429939.
7. VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha: SLON, 1999. ISBN 9788085850710.
8. WEBER, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Mineola, N.Y: Dover
Publications, 2003. ISBN 0199747253.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 137

A B C D E FX

52,55 20,44 16,79 5,84 2,19 2,19

Vyučujúci: doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Jakub Hankovský, Mgr. Kamil Charvát

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.


