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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-moCJ-103/22

Názov predmetu:
Angličtina - rozvíjanie komunikačnej kompetencie

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., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) Krátka prezentácia na tému týkajúcu sa profesijného smerovania študenta so zameraním sa na
plynulosť a presnosť vo vyjadrovaní a výslovnosti: 6.-7. týždeň výučby - 30%
b) Skupinové diskusie v kontextoch vyznačujúcich sa rôznymi úrovňami formálnosti: 9.-10. týždeň
výučby – 30%
c) Test z prebraného učiva: zápočtový týždeň: 30%
d) Aktívna účasť na hodine – 10%
Presný termín a témy priebežného hodnotenia budú oznámené na začiatku semestra.
Vyučujúci akceptujú max. 2 absencie s preukázanými dokladmi.
Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke
hodnotenia.
Stupnica hodnotenia:
100 % - 91 % - A, 90 % - 81 % - B, 80 % - 73 % - C, 72 % - 66 % - D, 65 % - 60 % - E, 59 % a
menej – FX (študent nevyhovel podmienkam na udelenie hodnotenia)
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0

Výsledky vzdelávania:
Využitím spontánnych diskusií na známe témy si študent osvojí stratégie na zabezpečenie
plynulosti v ústnej komunikácii. Tieto, okrem stratégií uplatniteľných ihneď, zahŕňajú aj aktivity,
prostredníctvom ktorých študent dokáže systematicky rozvíjať svoje komunikačné kompetencie,
pričom ich vie uplatniť aj po skončení kurzu. Prostredníctvom poloplánovaných diskusií a
krátkych prezentácií na témy súvisiace s jeho profesijným smerovaním je študent schopný využiť
stratégie rozvíjajúce presnosť vo vyjadrovaní a výslovnosti. Vie používať jazykové prostriedky
v konverzáciách na rôznej úrovni formálnosti, reflektujúc vhodnosť vyjadrovania v rôznych
situáciách v rámci študijného a pracovného kontextu.

Stručná osnova predmetu:
• Čo ma robí mnou?
o Stratégie pre zlepšenie plynulosti v hovorenom jazyku – uplatniteľné ihneď I.
o Stratégie pre zlepšenie plynulosti v hovorenom jazyku – uplatniteľné ihneď II.
o Stratégie pre zlepšenie plynulosti v hovorenom jazyku – dlhodobé hľadisko.
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• Moje profesijné smerovanie
(Využívanie poloplánových diskusií na témy, ktoré súvisia s profesijným smerovaním študentov s
cieľom rozvíjať u nich presnosť vo vyjadrovaní a výslovnosti.)
o Poloplánované diskusie podľa profesijného smerovania študentov
o Krátke prezentácie I.
o Krátke prezentácie II.
• Ja v rôznych kontextoch
(Komunikácia na rôznej úrovni formálnosti s cieľom zabezpečiť vhodnosť vyjadrovania v rôznych
spoločenských kontextoch.)
o Formálny a neformálny ‘small talk’
o Konferencie a plánované pracovné stretnutia
o Hovorená komunikácia prostredníctvom online platforiem
o Písomná komunikácia prostredníctvom online platforiem
o Informovanie o dobrých a zlých správach
o Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, sťažnosti
o Poskytovanie rád a návrhov

Odporúčaná literatúra:
ANDERSON, Kenneth, MACLEAN, Joan a Tony LYNCH. Study speaking - A course in spoken
English for Academic Purposes. Cambridge : CUP, 2004. ISBN 978-0-521-53396-6.
MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use (advanced). Cambridge : CUP, 2004. ISBN
052-1-54070-4.
McCARTHY, Michael a Felicity O`DELL. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010. ISBN 978-1-107-59166-0.
NELSON, Whitney. English Fluency For Advanced English Speaker. 1 [online]. USA:
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 [cit. 2021-10-14]. Dostupné na: https://
pdfcoffee.com/english-fluency-for-advanced-english-speaker-how-totential-to-speak-english-
fluently-whitney-nelson-pdf-free.html

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický (minimálne B2)

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A B C D E FX

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

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

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2022

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



Strana: 4

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-137/22

Názov predmetu:
Balkánske štúdiá

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Michal Hrušík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-038/17

Názov predmetu:
Economic Policies of the European Union

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
10 % -Aktívna participácia
90 % -Záverečný písomný test
Hodnotenie:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Záverečný test je zložený z otázok s viacerými možnosťami, otázkami pravda/nepravda a
niekoľkými otvorenými otázkami. Otázky sa dotýkajú iba okruhov, ktoré boli predmetom
prednášok a seminárov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 10/90

Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je poskytnú komplexný pohľad na vývoj, súčasný stav, problémy a perspektívy
ekonomickej integrácie v EÚ. Prostredníctvom analýzy historického vývoja študenti lepšie
pochopia súčasnú podobu jednotlivých politík a budú schopní analyzpvať ich výhody a nevýhody.

Stručná osnova predmetu:
Historický prehľad integrácie
Jednotný trh a spoločná obchodná politika
Ekonomická a monetárna únia (EMU) I-III
Spoločná poľnohospodárska politika
Spoločá regionálna a dopravná politika
Zamestnanosť a sociálna politika v EÚ

Odporúčaná literatúra:
BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ, Charles. The Economics of European Integration.
4th Edition. New York: McGrew-Hill Education 2012. ISBN: 978-007713172-2
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CINI, Michelle a Nieves Pérez-Solórzano BORRAGÁN. European Union politics 6th ed.
Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN: 978-0-19-880653-0.
DE GRAUWE, Paul. Economics of monetary union. Oxford: Oxford University Press, 2018.
ISBN: 978-0-19-880522-9
WALLACE, Helen, POLLACK, Mark a Alasdair R. YOUNG. Policy-making in the European
Union 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN: 978-0-19-968967-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

A B C D E FX

7,59 21,52 21,52 21,52 20,25 7,59

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-135/22

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

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Angliský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-010/22

Názov predmetu:
Komparatívna politológia

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-010/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Hodnotenie pozostáva:
Skupinové prezentácie z prečítanej literatúry: 30%
Test: 40%
Aktívna participácia na diskusiách: 30%
Skupinové prezentácie: Na každý seminár by si každá skupina mala prečítať dve povinné čítania. Na
každý seminár sú tri povinné čítania, každá skupina prečíta prvé a jedno zo zvyšných dvoch čítaní
na základe rozhodnutia vyučujúceho. Od študentov sa očakáva, že poskytnú stručné zhrnutie čítania
so zameraním na kľúčové argumenty. Počas diskusie sa od prezentujúcich študentov očakáva, že
budú obhajovať argumentáciu autorov a pokúsiť sa vysvetliť, ako čítanie pochopili.
Aktívna účasť: Od študentov sa očakáva účasť na seminároch a aktívna účasť na diskusii. Vzhľadom
na to, že nie každý je rovnako dobre schopný diskutovať osobne na seminári, existuje možnosť
posielať otázky a pripomienky pred seminárom, ale aj po seminári vyučujúcemu.
Písomný test v záverečnom týždni: Písomné odpovede na otvorené otázky, formulované na základe
preberaných tém v kurze.
Študent je povinný navštevovať prednášky tak, ako sú uvedené v sylaboch. Neprítomnosť môže
lektor ospravedlniť v prípade, že je spôsobená práceneschopnosťou alebo inými prekážkami na
strane študenta. V takom prípade môže vyučujúci požiadať o splnenie náhradnej úlohy, napr. krátka
doplnková seminárna práca, ktorá bude slúžiť ako náhrada za absenciu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
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Výsledky vzdelávania:
Kurz sa bude snažiť do značnej miery zameriavať na tradičné politické inštitúcie s dôrazom na
aktuálny kontext a aktuálnu politologickú diskusiu. Kurz bude začínať úvodnými seminármi, kde
sa študenti zoznámia s pojmami potrebnými pre analýzu demokratických inštitúcií a následne
pokračujú od záujmov občanov cez politické strany a voľby do parlamentov (zákonodarných
zborov) a vlád (výkonných orgánov) a vzťahy medzi nimi. Kurz potom prejde k ďalším
inštitúciám zabezpečujúcim deľbu moci, pričom sa zameria najmä na úlohu ústavných súdov ako
„negatívnych zákonodarcov“, ale rieši vertikálnu deľbu moci – t.j. aj územné usporiadanie štátov. V
záverečnej časti kurzu sa študenti zoznámia s mechanizmami občianskej kontroly nad politickými
inštitúciami, tými organizovanými – ako sú mimovládne organizácie a sociálne hnutia, až po tie,
ktoré zabezpečujú priamejšie zapojenie občanov do politického procesu, napr. referendá alebo
deliberatívne nástroje.
Po jeho absolvovaní budú študenti schopní chápať a analyticky pracovať s komplexnou štruktúrou
vládnutia súčasných zastupiteľských demokracií. Budú pripravení identifikovať základné výzvy a
problémy a poznať návrhy na ich riešenia.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do kurzu: témy, požiadavky, pravidlá a diskusia
Zastupiteľská demokracia v 21. storočí. Koncepcie pre štúdium politických inštitúcií. Výzvy pre
demokraciu. Základy porovnávacieho výskumu. Kvalita vládnutia.
Zastupovanie záujmových skupín, politické strany a stranícke systémy
Voľby a volebné systémy
Rozdelenie moci I. Výkonno-legislatívne vzťahy
Rozdelenie moci II. Horizontálne a vertikálne rozdelenie právomocí
Zabezpečenie zodpovednosti verejných činiteľov
Priama demokracia a nové nástroje demokratickej participácie

Odporúčaná literatúra:
ALONSO, Sonja, MERKEL, Wolfgang a John KEANE. The Future of Representative
Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN: 978-0-521-17703-0
DELLA PORTA, Donatella a Mario DIANI. Social movements an introduction. Malden:
Blackwell, 2006. ISBN: 978-1-4051-0282-7
MORAN, Michael, REIN, Martin a Robert GOODIN. The Oxford handbook of public policy.
Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN: 978-0-19-926928-0
ROSENFELD, Michael a András SAJÓ. The Oxford handbook of comparative constitutional
law. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN: 978-0-19-957861-0
SCHEDLER, Andreas, DIAMOND, Larry a Marc F. PLATTNER. The self-restraining state
power and accountability in new democracies. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. ISBN:
978-1-55587-774-3

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 166

A B C D E FX

16,87 27,11 25,9 15,66 13,86 0,6

Vyučujúci: M. A. Samuel Spáč, PhD., doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-900/15

Názov predmetu:
Komparatívna politológia

Počet kreditov: 4

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
V súlade so znením študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych
skúšok stanovuje dekan a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu preukážu študenti schopnosť:vytvoriť vlastnú komparatívnu
výskumnú stratégiu, zhodnotiť metodologické základy analýz založených na komparatívnom
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výskume a orientovať sa v najvýznamnejších tradíciách komparatívnej politiky, komplexne
popísať, analyzovať a predstavovať riešenia kľúčových ekonomických otázok v rôznych
kontextoch; pochopenia komplexného fungovania a výsledkov základných politických inštitúcií v
komparatívnej perspektíve

Stručná osnova predmetu:
Tématické okruhy štátnicového predmetu:
1. Typológia príjmov verejných financií
2. Verejný dlh a fiškálne inštitúcie.
3. Demografické zmeny a ich ekonomické dôsledky. Príklad štátnicovej otázky:
DEMOGRAFICKÉ ZMENY A ICH EKONOMICKÉ DÔSLEDKY. V čom spočívajú negatívne
vplyvy starnutia populácie na verejné financie (predovšetkým v tzv. prvom, priebežnom pilieri
dôchodkového systému)? Aké politiky by mohli zmierniť tieto negatívne dôsledky?
4. Ekonomická politika a (ne)zamestnanosť.
5. Politické strany a stranícke systémy.
6. Volebné systémy v komparatívnej perspektíve.
7. Výzvy zastupiteľskej demokracie v 21.storočí.
8. Federalizmus v USA. Príklad štátnicovej otázky: Popíšte základné princípy úpravy a fungovania
federalizmu v USA. Ilustrujte vzťah medzi federálnou vládou USA a štátmi USA na príklade
zdravotníckej reformy Affordable Healthcare Act prezidenta B. Obamu; legalizácie marihuany,
legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia v 2015 alebo pandémie Covid-19 v 2020.
9. Ústava USA: formálne a neformálne spôsoby jej zmeny.
10. Systém politických strán v USA.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
BIANCO, William a David CANON. American politics today. New York: W. W. Norton, 2009.
ISBN: 978-0-393-97883-4
ESPING-ANDERSEN, Gosta a Duncan GALLIE. Why we need a new welfare state. New York:
Oxford University Press, 2002. ISBN: 0-19-925643-8
IVERSEN, Torben. Capitalism, Democracy, and Welfare. Cambridge: Cambridge University
Press, 2005. ISBN: 978-0-521-61307-1
LICHBACH, Mark I. a Alan S. ZUCKERMAN. Comparative Politics. Rationality, Culture,
and Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN: 0-521-58668-2
VALELLY, Richard, METTLER, Suzanne, LIEBERMAN, Robert. The Oxford handbook
of American political development. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN
978-0-19-969791-5

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

Dátum poslednej zmeny: 09.06.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-001/22

Názov predmetu:
Medzinárodné vzťahy

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

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

Podmienky na absolvovanie predmetu:
1) Krátke zadanie z čítania na konkrétny týždeň. Rozsah 0.5-1 strana, zamerané na špecifický aspekt
záujmu v rámci čítania, obsahujúci otázku pre diskusiu na seminári, 40%
2) Aktívna participácia na diskusiách, 20%
3) Výskumná esej: zadanie na seminári 6, rozsah 2500 slov plus literatúra. Odporúčaná štruktúra:
úvod (200 slov); teória a metódy (1000 slov), empirická časť (1000 slov), Zhrnutie (300 slov).
termín odovzdania upresnený na seminári, 40%
Hodnotiaca stupnica: A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú teoretické i prakticky-orientované znalosti o kľúčových aspektoch súčasných
medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti. Oboznámia sa s hlavnými štátnymi i
neštátnymi aktérmi v globálnom prostredí a naučia sa analyzovať ich aktérstvo, štruktúry globálnej
politiky a procesy zmien z dôrazom na existujúce globalizačné trendy.

Stručná osnova predmetu:
Moderná spoločnosť suverénnych štátov
Neo-realistická perspektíva
Sekuritizácia a bezpečnostné komunity
Aktéri a identita v medzinárodných vzťahoch
Dynamika post-westfálskeho medzinárodného poriadku

Odporúčaná literatúra:
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BUZAN, B., WVER,O. a DE WILDE, J. Security: A new framework for analysis. Boulder, CO:
Lynne Rienner, 1998. ISBN 978-1555877842
ADLER, E. and BARNETT, M. Security Communities. Cambridge: Cambridge University Press,
1998.
BÁTORA, J. and HYNEK, N. Fringe Players and the Diplomatic Order: Towards a New
Heteronomy. Basingstoke: Palgrave, 2014. ISBN 978-1-349-34916-6
MARCH, J.G. and OLSEN, J.P. The Institutional Dynamics of International Political Orders In
International Organization 1998, Vol. 52, pp. 943-969, https://doi.org/10.1162/002081898550699
PUTNAM, Robert. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,
In: International Organization 1988, Vol.42, pp. 427-460, http://dx.doi.org/10.13140/
RG.2.2.25335.96166

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 196

A B C D E FX

29,08 37,24 20,41 7,14 4,08 2,04

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

Dátum poslednej zmeny: 16.02.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-901/15

Názov predmetu:
Medzinárodné vzťahy

Počet kreditov: 4

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
V súlade so znením študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych
skúšok stanovuje dekan a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu preukážu študenti schopnosť: detailne popísať aktérov
zapojených v medzinárodnom prostredí; analyzovať súčasné konflikty pomocou hlavných
konceptov medzinárodných vzťahov; popísať a analyzovať silné a slabé stránky jednotlivých
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teórií medzinárodných vzťahov; aplikovať teórie medzinárodných vzťahov na analýzu existujúcich
medzinárodných konfliktov; prostredníctvom analytických nástrojov vysvetliť povahu a problémy
hlavných politických aktivít EÚ; preukázať znalosti o fungovaní EÚ a jej hlavných politických a
legislatívnych výstupoch; aplikovať konceptuálne nástroje na analýzu politík EÚ; vysvetliť vzťah
EÚ a členských krajín v rôznych oblastiach verejnej politiky

Stručná osnova predmetu:
Tématické okruhy predmetu Medzinárodné vzťahy:
1. Moderný štát a suverenita v medzinárodných vzťahoch.
2. Aliancie a neorealizmus.
3. Bezpečnostné komunity a sekuritizácia.
4. Identity a imidž v medzinárodných vzťahoch. Príklad štátnicovej otázky: Ako sa formujú identity
a aká je ich úloha v medzinárodných vzťahoch? (Ringmar). Čo to je verejná diplomacia? Ako sa
líšia stratégie verejnej diplomacie veľmocí a malých štátov?
5. Post-vestfálske usporiadanie.
6. EÚ ako aktér verejnej politiky.
7. Jednotný trh a spoločná mena.
8. Regulácia v EÚ.
9. Vonkajšie vzťahy v EÚ.

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
BÁTORA, Jozef. Uznanie v Európskej únii zápasy o obvyklosť, spravodlivosť a identitu.
Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. ISBN: 978-80-223-5048-8
BUONNANO, Laurie a Neil NUGENT. Policies and policy processes of the European Union.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 978-1-4039-1514-6
CINI, Michelle a Nieves Perez-Solorzano BORRAGAN (eds). European Union Politics. Oxford:
Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-969475-4
DUNNE, Tim, KURKI, Milja a Steven SMITH (2010) International Relations Theories. Oxford:
Oxford University Press, 2007. ISBN: 978-0-19-929833-4
WALLACE, Helen, Mark A. POLLACK a Alisdair YOUNG (eds.). Policy-Making in the
European Union. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN: 978-0-19-968967-5

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

Dátum poslednej zmeny: 09.06.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-006/15

Názov predmetu:
Metódy v politickej vede

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Test: 20%
Výskumná správa: 60%
Aktívna účasť: 20%
Hodnotiaca stupnica
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Výskumné správy pripravia študenti počas seminára. Údaje pre správu budú dostupné online pred
seminárom a od študentov sa očakáva, že si ich stiahnu a budú ich mať pripravené. Otázky, ktoré
by mali byť zodpovedané z údajov, budú k dispozícii v čase seminára. V správe sa od študentov
očakáva využitie vedomostí a zručností získaných v časti kurzu zameranej na kvantitatívne metódy.
V správe zdôvodnia svoje metodologické voľby a popíšu, ako pri analýze postupovali.
Aktívna účasť: Od študentov sa očakáva, že prečítajú povinnú literatúru, budú pripravení klásť
otázky počas seminára a budú mať stiahnuté a funkčné všetky potrebné materiály (študent bude
mať stiahnuté a pripravené všetky potrebné datasety ako aj softvér napr. Excel, R, Atlas.ti a bude
pripravený na použitie počas seminárov.
Test sa uskutoční v rovnaký deň ako Výskumná správa I. Test bude prebiehať online cez moodle
a bude pozostávať z 10 otázok
Študent je povinný navštevovať prednášky a semináre tak, ako budú uvedené v sylaboch.
Neprítomnosť môže vyučujúci ospravedlniť v prípade, že je spôsobená či už z dôvodu
práceneschopnosti alebo iných prekážok na strane študenta. V takomto prípade môže vyučujúci
požiadať o splnenie náhradnej úlohy, napr. krátka doplnková seminárna práca, ktorá bude slúžiť
ako náhrada za absenciu
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
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Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je pripraviť študentov na vlastný empirický výskum v oblasti politológie (alebo
všeobecnejšie spoločenských vied). Kurz začína základnými otázkami filozofie sociálnych
vied a pokračuje oboznámením študentov s problematikou koncipovania spoločenskovedného
bádania. Na tieto zastrešujúce témy následne nadväzuje oboznámenie študentov s vybranými
kvantitatívnymi metódami, ich logikou, ich zdôvodnením a ich využitím, ako aj ich limitmi.
Absolvovaním kurzu by študenti mali získať potrebné znalosti a zručnosti pre písanie vlastných
výskumných návrhov a úspešné vykonávanie vlastného výskumu pomocou kvantitatívnych metód
– od identifikovania relevantnej výskumnej otázky, cez formulovanie výskumných cieľov a použitie
vhodných metód na zber a analýzu údajov až po správne závery. Okrem toho sa kurz zameriava
na zlepšenie schopností študentov čítať, porozumieť a kriticky hodnotiť publikovaný spoločenský
vedecký výskum.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky: Výskumný dizajn
Základy výskumu v sociálnych vedách
Dáta a dátové súbory
Úvod do R. Načítanie datasetov, vytváranie vlastných datasetov, vytváranie premenných, zmena
typov premenných
Grafická prezentácia dát
Kontingenčné tabuľky: Chí-kvadrát, Cramerovo V, pomery šancí. Čo to znamená
„neparametrický“?
Kontingenčné tabuľky: praktická práca s dátami
T-test: Miery stredu, rozptyl, smerodajná odchýlka, porovnávanie vzoriek, experimentálny dizajn
T-test: praktická práca s dátami
Korelácia, regresná analýza
Korelácia, regresná analýza: praktická práca s dátami

Odporúčaná literatúra:
BABBIE, Earl. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing Company,
2007. ISBN: 978-0-495-18738-7
BOX-STEFFENSMEIER, Janet, BRADY, Henry a David COLLIER. The Oxford handbook of
political methodology. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN: 978-0-19-928654-6
BRADY, Henry a David COLLIER. Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards.
Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010. ISBN: 978-1-4422-0344-0
BRYMAN, Alan.Social Research Methods (5th edition). Oxford:Oxford University Press, 2016.
ISBN: 978-0-19-968945-3
GERRING, John. Social science methodology a unified framework. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-13277-0

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 224

A B C D E FX

11,16 21,88 15,18 17,86 14,29 19,64

Vyučujúci: M. A. Samuel Spáč, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 16.02.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-060/22

Názov predmetu:
Náboženský extrémizmus

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Lucia Grešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-008/22

Názov predmetu:
Nedemokratické režimy

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-008/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
• aktívna účasť:20%
• priebežné písomná práce (position papers):30%
• skupinový projekt:20%
• písomná skúška:30%
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30

Výsledky vzdelávania:
Kurze je zameraný na konceptuálnu analýzu nedemokratických režimov, ktoré sa na svete vyskytujú
v súčasnosti alebo existovali v minulom storočí. Študenti/ky oboznámia s rozličnými prístupmi k
definovaniu a štúdiu autokratických režimov. Naučia sa identifikovať rozličné postupu a procesy
typické pre nedemokratické režimy, ktoré slúžia na zachovanie stability režimu. Taktiež analyzovať
a porovnávať politickú prax a každodenné praktiky v nedemokratických režimoch v 20. a 21. storočí
s dôrazom na vybrané prípady.

Stručná osnova predmetu:
Čo je a čo nie je demokracia?
Nedemokratické režimy a kde ich hľadať
Nedemokratické režimy a ich klasifikácie
Uvažovanie o stabilite nede. režimov
Ideológia a teror. Totalitarizmus.
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Tradícia a hierarchia. Monarchie, teokracie
Voľby a politické strany
Jednostranícke režimy a súťaživý autoritarizmus

Odporúčaná literatúra:
BROOKER, Paul: Non-Democratic Regimes. 2nd edition. New York: Palgrave Macmillan 2009.
ISBN 978-0-230-20275-7
SIAROFF, Alan: Comparing Political Regimes. A Thematical Introduction to Comparative
Politics. North York: University of Toronto Press 2009. ISBN 978-1-44260-012-6
SVOLIK, Milan W. The Politics of Authoritarian Rule. New York: Cambridge University Press
2012. ISBN 978-1107607453
MOLLER, Jorgen & Svend-Erik SKAANING (2010). „Beyond the Radial Delusion:
Conceptualizing and Measuring Democracy and Non-democracy“ International Political Science
Review 31(3), pp. 261-283, DOI: 10.1177/0192512110369522
WAHMAN, Michael; TEORELL, Jan & Axel HADENIUS (2013). „Authoritarian regime types
revisited: updated data in comparative perspective“ Contemporary Politics 19(1), pp. 19-34,
https://doi.org/10.1080/13569775.2013.773200

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 185

A B C D E FX

18,92 24,86 22,16 22,16 7,57 4,32

Vyučujúci: M. A. Samuel Spáč, PhD., Mgr. Radovan Geist, PhD., prof. PhDr. Darina Malová,
PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-903/15

Názov predmetu:
Obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 15

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie diplomovej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka
pre príslušný termín realizácie štátnej skúšky. Diplomová práca sa odovzdáva v elektronickej verzii
prostredníctvom AIS. Práca musí spĺňať parametre určené vnútorným systémom kvality UK. Na
hodnotenie diplomovej 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 diplomovej práci a navrhnú hodnotenie
v klasifikačnej stupnici A-FX, ktoré má študent k dispozícii min. 3 pracovné dni pred obhajobou.
Kritériá hodnotenia diplomovej práce:
1. Prínos diplomovej práce, splnenie cieľov práce v jej zadaní a náležitostí na obsah diplomovej
práce daných vnútorným systémom kvality UK. Posudzuje sa, či študent spracoval zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie, s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Hodnotí sa preukázanie schopností
tvorivo pracovať v študijnom odbore, reflektuje sa stupeň preukázania znalostí a vedomostí o
problematike diplomovej práce;
2. Originálnosť práce (diplomová práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské
práva iných autorov), súčasťou dokumentácie k obhajobe diplomovej 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 diplomovej práce s predpísanou skladbou definovanou vnútorným systémom
kvality UK.
5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu diplomovej práce (odporúčaný rozsah diplomovej práce je
spravidla 50 až 70 normostrán - 90 000 až 126 000 znakov vrátane medzier), primeranosť rozsahu
práce posudzuje jej školiteľ;
6. Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava.
Študent ústne prezentuje obsah, dosiahnuté ciele a závery diplomovej práce a odpovedá na otázky
a pripomienky vedúceho záverečnej práce, oponenta, resp. členov skúšobnej komisie. Komisia
komplexne zhodnotí kvalitu diplomovej práce, posúdi spôsob a formu obhajoby a schopnosť
študenta adekvátne reagovať na pripomienky a otázky v posudkoch vedúceho záverečnej práce a
oponenta.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Študent má osvojené základné náležitosti písania odborného textu za dodržania pravidiel
akademickej etiky. Pozná metódy používané v študijnom odbore, je schopný spracovať zvolenú
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tému diplomovej práce na úrovni vedeckej štúdie, s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry,
s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Po úspešnej
obhajobe diplomovej práce vie študent projektovať, realizovať, kriticky reflektovať a zdôvodniť
svoj výskumný zámer. Rozumie kontextom riešeného problému, vie jasne formulovať výskumné
závery, koncipovať vlastné postoje a navrhovať odporúčania. Dokáže argumentačne pružne
reagovať na otázky k výskumnej téme, jej metodológii a záverom.

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

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

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

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

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-133/19

Názov predmetu:
Politické inštitúcie a elity Ruskej federácie

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

Poznámky:
Kontakt na vyučujúcu: apetkova62@gmail.com

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-902/15

Názov predmetu:
Politické teórie a metódy

Počet kreditov: 4

Stupeň štúdia: II.

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie
štátnych skúšok dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia,
b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov v skladbe určenej študijným programom,
c) po splnení povinností študenta vyplývajúcich z § 71, ods. 3 písm. b zákona o vysokých školách,
d) ak nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie.
Úspešné absolvovanie predmetu štátnej skúšky je jednou z podmienok úspešného absolvovania
študijného programu. Predmet štátnej skúšky sa hodnotí komisiou pre štátne skúšky klasifikačnými
stupňami A až FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti rozhoduje skúšobná komisia
konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, o hodnotení štátnej skúšky alebo jej
súčasti sa rozhoduje hlasovaním.
V súlade so znením študijného poriadku fakulty (VP 5/2020, čl. 15) rámcové termíny štátnych
skúšok stanovuje dekan a s fakultným harmonogramom štúdia. Katedry sú povinné zverejniť svoje
termíny štátnych skúšok na webovej stránke najneskôr 5 týždňov pred ich konaním. Študent sa
prihlasuje na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému minimálne tri
týždne pred termínom jej konania.
Študent má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Riadny termín je ten,
na ktorý sa študent prihlásil prvýkrát v termíne stanovenom pre štátne skúšky. Ak bol študent na
riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, opravné termíny štátnej skúšky môže
študent vykonať
a) v nasledujúcich termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku
alebo
b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických rokov v
súlade s § 65, ods. 2 zákona o vysokých školách.
Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky, na ktorý sa prihlásil,
je povinný písomne sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch
pracovných dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu
bránili ospravedlniť sa vopred. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo
jej súčasť v určenom termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z
daného termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100

Výsledky vzdelávania:
Úspešné zvládnutie predmetu preukáže schopnosti študenta obsiahnuť základný prehľad o
prístupoch a metódach využívaných v politológii. Osvojenie si
metodologickej výstavby akademického textu založeného na empirickom výskume. Schopnosť
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navrhnúť výskumný dizajn politologického výskumu. Schopnosť popísať a analyzovať dátový
súbor. Stanoviť ciele empirického výskumu v politológii, formulovať výskumné otázky alebo
hypotézy; zhodnotiť dôkazy na podporu empiricky testovateľných hypotéz.
Preukáže tiež schopnosti konceptuálne analyzovať demokratické aj nedemokratické režimy;
pochopiť a rozlíšiť rôzne chápanie pojmu demokracie a jej teoretické modely; kriticky
zhodnotiť najdôležitejšie teoretické a praktické problémy, ktoré sa s demokraciou spájajú.
Dokáže rovnako identifikovať postupy a procesy typické pre nedemokratické
režimy, ktoré slúžia na zachovanie stability režimu; analyzovať a porovnávať politickú prax a
každodenné praktiky v nedemokratických režimoch v 20. a 21. storočí s dôrazom na vybrané
prípady.

Stručná osnova predmetu:
V rámci štátnicového predmetu sú obsiahnuté nasledovné oblasti vedného odboru a jeho
skúmania: 1. Metodológia politického výskumu: Výskumný dizajn, Kvantitatívny výskum, Logika
porovnávania, Korelácia a kauzalita. Základný prehľad o prístupoch a metódach využívaných v
politológii. Metodologická výstavba akademického textu. Príprava kvalitatívneho a kvantitatívneho
výskumného dizajnu v politológii, vrátane definovania cieľov empirického výskumu, formulácie
výskumných otázok. Príklad otázky: KORELÁCIA A KAUZALITA. Aký je rozdiel medzi
koreláciou a kauzalitou? Popíšte korelačnú analýzu (využitie, interpretáciu). Vysvetlite podmienky
potrebné pre to, aby sme mohli uvažovať o kauzalite. Vysvetlite základné experimentálne
dizajny, ktoré pomáhajú skúmať kauzalitu. Môžete použiť príklad s výskumom rodových
stereotypov. 2. Demokratické a nedemokratické režimy: konceptuálna analýza demokratických
a nedemokratických režimov. Príklad otázok: CHARAKTERIZUJTE A POROVNAJTE
PERSONALISTICKÉ AUTORITARIZMY A TRADIČNÉ AUTORITARIZMY z hľadiska ich
vzniku, štruktúry moci, stability a pravdepodobnosti tranzície. PARTICIPÁCIA V SÚČASNÝCH
DEMOKRACIÁCH A JEJ VÝZNAM V RÔZNYCH TEÓRIÁCH DEMOKRACIE. Ako môžeme
vysvetliť pokles účasti vo voľbách vo vyspelých západných demokracií posledných desaťročiach?
Na príklade návrhu zavedenia povinnej účasti vo voľbách demonštrujte ako sa zástancovia rôznych
demokratických teórií (elitistická,pluralistická, ekonomická, participačná, deliberatívna) stavajú k
otázke participácie občanov?
Obsahové okruhy štátnej skúšky:
- Výskumný dizajn
- Kvantitatívny výskum
- Logika porovnávania
- Korelácia a kauzalita:
- Faktory ovplyvňujúce stabilitu nedemokratických režimov.
- Vybrané volebné autoritarizmy a tzv. hybridné režimy.
- Personalistické autoritarizmy a tradičné autoritarizmy.
- Konceptualizácie totalitných režimov.
- Nedemokratické režimy: definície, čo ich odlišuje od demokratických režimov.
- Demokracia ako pojem: definícia, zdôvodnenie pojmu, jej antické a moderné chápanie.
- Participácia v súčasných demokraciách a jej význam v rôznych teóriách demokracie.
- Hodnotenie a meranie demokracie v politológii

Obsahová náplň štátnicového predmetu:

Odporúčaná literatúra:
BABOŠ, P., VILÁGI, A. 2016. Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava: Vydavateľstvo
UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-3988-9
BROOKER, Paul: Non-Democratic Regimes. 2nd edition. New York: Palgrave Macmillan 2009.
ISBN 978-0-230-20275-7
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BRYMAN, Alan.Social Research Methods (5th edition). Oxford:Oxford University Press, 2016.
ISBN: 978-0-19-968945-3
HELD, David. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 2006. ISBN: 0-7456-3147-9
SAWARD, Michael. The Terms of Democracy. Cambridge: Polity Press 1998. ISBN:
0-7456-1990-8
SIAROFF, Alan: Comparing Political Regimes. A Thematical Introduction to Comparative
Politics. North York: University of Toronto Press 2009. ISBN 978-1-44260-012-6

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

Dátum poslednej zmeny: 09.06.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-005/18

Názov predmetu:
Politiky EÚ

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie min. 60% z celkového hodnotenia
Stupnica hodnotenia
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Kritériá hodnotenia
Priebežný písomný test – 20% hodnotenia. Test bude pozostávať z uzatvorených a otvorených
otázok z tém preberaných na kurze a bude prebiehať online na platforme Moodle. Ďalšie informácie
budú poskytnuté počas výučby.
Záverečná písomná skúška - 20% hodnotenia. Skúška bude prebiehať na platforme Moodle, študenti
budú mať za úlohu zodpovedať písomne na dve z troch položených otázok v rozsahu jednej strany
(2 x 400 slov)
Prezentácia štruktúry seminárnej práce – 20% hodnotenia. Študenti budú počas semináru
prezentovať výskumný dizajn a štruktúru svojej seminárnej práce (viď nižšie). Počas prvého
stretnutia dostanú študenti zoznam otázok, z ktorého si vyberú tému svojej seminárnej práce. Dĺžka
prezentácie max. 20 minút, pravidlá pre prezentáciu platia rovnaké ako pre seminárnu prácu (stačí
však 5 kusov literatúry).
Kritika štruktúry seminárnej práce iného študenta/tky – 10% hodnotenia. Úlohou študentov bude
poskytnúť kritickú spätnú väzbu na prezentáciu. Študenti si vyberú tému, na ktorú chcú dávať
spätnú väzbu počas prvého stretnutia, rovnako ako si vyberú svoju tému seminárnej práce (a teda
zároveň aj prezentácie).
Seminárna práca – 30% hodnotenia. Úlohou študenta bude odpovedať na predloženú otázku v
rozsahu 1500 slov (+- 10%) – text musí byť hutný a musí kvalitne podložiť odpoveď na výskumnú
otázku. Súčasťou seminárnej práce musí byť aj kritické zhodnotenie odbornej literatúry pri analýze
študovaného problému. V analýze dbajte na definíciu konceptov, logiku využitých konceptov.
Je nevyhnutné používať odbornú literatúru, minimálne 15 ks odborných kníh/vedeckých článkov
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(z medzinárodných časopisov), k tomu môžete použiť aj informácie o aktuálnom probléme z
relevantných zdrojov kde je to aktuálne (tlačené médiá, oficiálne web stránky novín, správy
z výskumných centier a pod.). V žiadnom prípade nepoužívajte blogy alebo nerelevantné web
stránky (napr. referaty.sk a pod.) - v prípade nejasnosti kontaktujte vyučujúceho, seminárna práca
obsahujúca takéto zdroje bude hodnotená 0%
Povinnosti študentov (účasť, hodnotenie, opakovanie) na kurze sa riadia aktuálnym Študijným
poriadkom Univerzity Komenského, č. 5/2014 a Študijným poriadkom bakalárskeho,
magisterského a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 80/20

Výsledky vzdelávania:
Tento kurz si dáva za cieľ poskytnúť študentom vedomosti o vybraných politikách EÚ a analytické
nástroje na vysvetlenie povahy a problémov hlavných politických aktivít EÚ. Po absolvovaní kurzu
budú študenti schopní:
Preukázať znalosti o fungovaní EÚ a jej hlavných politických a legislatívnych výstupoch.
Aplikovať konceptuálne nástroje na analýzu politík EÚ.
Vysvetliť vzťah EÚ a členských krajín v rôznych oblastiach verejnej politiky
Rozvíjať vlastné kognitívne a komunikačné zručnosti prostredníctvom samostatného štúdia aj
seminárnych debát.

Stručná osnova predmetu:
Teoretizovanie o EÚ a jej politikách
Jednotný trh EÚ
Hospodárska a menová únia
Spoločná poľnohospodárska politika
Regionálna a sociálna politika
Spravodlivosť a domáce záležitosti
Energetická politika
Rozšírenie EÚ
Enviromentálna politika EÚ
Vonkajšie vzťahy EÚ
Vnútorná bezpečnosť EÚ
Rozvojová politka EÚ

Odporúčaná literatúra:
BUONNANO, Laurie a Neil NUGENT. Policies and policy processes of the European Union.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 978-1-4039-1514-6
CINI, Michelle a Nieves Perez-Solorzano BORRAGAN (eds). European Union Politics. Oxford:
Oxford University Press, 2013. ISBN: 978-0-19-969475-4
MIŠÍK, Matúš. External Energy Security in the European Union. Small Member States
´Perspective. Abingdon: Routledge 2019. ISBN: 978-1-351-10653-5
WALLACE, Helen, Mark A. POLLACK a Alisdair YOUNG (eds.). Policy-Making in the
European Union. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN: 978-0-19-968967-5

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 174

A B C D E FX

10,92 31,61 35,63 12,64 8,05 1,15

Vyučujúci: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-002/15

Názov predmetu:
Princípy politickej analýzy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 3  Za obdobie štúdia: 14 / 42
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- príprava na semináre, 20%
- priebežný test, 40%
- záverečný test, 40%
Hodnotiaca stupnica
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
Kurz je zameraný na získanie najmä teoretických poznatkov a predstavuje „základ“ metodologicky
orientovaných kurzov. Študent by po úspešnom absolvovaní kurzu mal byť schopný pri
akademickej literatúre rozlíšiť paradigmatický prístup, byť schopný adekvátne používať
metodologickú terminológiu, mal by sa orientovať v základných rozdieloch medzi kvantitatívnym a
kvalitatívnym typom výskumu v spoločenských vedách a vedieť posúdiť vhodnosť využitia daného
typu výskumu pri konkrétnom výskumnom probléme, ideálne pri realizácii vlastného výskumu v
rámci diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:
Paradigmy a vybrané metodologické prístupy v politickej analýze; Výskumný dizajn, jednotka
analýzy, premenné, hypotéza a téza ;Koncepty, dimenzie, indikátory, meranie; Korelácia
a kauzalita, logika porovnávania, dostatočné a nevyhnutné premenné ; Základné rozdiely
kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu: zovšeobecniteľnosť, výber vzorky, interpretácia zistení;
Metódy zberu dát: rozhovor & analýza dokumentov I.; Metódy zberu dát: rozhovor & analýza
dokumentov II.; Akademický text; Praktické cvičenia k politickej analýze

Odporúčaná literatúra:
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BRYMAN, Alan. 2008. Social Research Methods (3rd edition). Oxford and New York: Oxford
University Press. ISBN 978-0-19-920295-9
BABOŠ, P., VILÁGI, A. 2016. Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava: Vydavateľstvo
UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-3988-9
BABBIE, E. 2007. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
ISBN 978-1-305-50307-6
STAROŇOVÁ, K., DECSI, K. (2009), Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách,
Bratislava: FSEV UK. ISBN 978-80-89244-49-2

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 191

A B C D E FX

17,8 30,89 25,13 12,57 7,85 5,76

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

Dátum poslednej zmeny: 27.02.2023

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-004/15

Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Systematická príprava diplomovej práce v súlade s cieľmi stanovenými v zadaní a podľa
individuálneho harmonogramu udeleného diplomantovi vedúcim záverečnej práce;
pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce a oboznamovanie vedúceho záverečnej práce
s postupom na dohodnutých úlohách, ktoré zahŕňajú: štúdium literatúry k téme diplomovej práce,
predloženie štruktúry diplomovej práce, plánu výskumu, v prípade potreby jeho modifikácie,
oboznamovanie vedúceho záverečnej práce s postupom výskumu, prvými a ďalšími výsledkami.
Hodnotenie v klasifikačnej stupnici A-FX udelí diplomantovi vedúci záverečnej práce na základe
splnenia individuálnych podmienok dohodnutých na začiatku semestra.
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 úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná publikovanú domácu a zahraničnú literatúru,
príp. archívne pramene dotýkajúce sa problematiky diplomovej práce, vie ich analyzovať,
interpretovať a podrobiť kritike. Disponuje vedomosťami a zručnosťami na spracovanie teoretickej
časti svojej diplomovej práce. Prakticky zvláda teoretickú prípravu, metodiku a metódy výskumu,
vie formulovať výskumný problém, výskumné otázky a hypotézy. Má plán výskumu a prvé
predbežné výsledky. Je schopný spracovať získané dáta, overiť hypotézy a formulovať závery.

Stručná osnova predmetu:
1. Definovanie hlavných a čiastkových cieľov diplomovej práce.
2. Informačný prieskum k problematike diplomovej práce.
3. Analýza, interpretácia a kritika odbornej literatúry, príp. historických prameňov a ďalších
informačných zdrojov k problematike diplomovej práce.



Strana: 39

4. Priebežná a dôsledná tvorba citačného aparátu k diplomovej práci.
5. Zostavenie štruktúry diplomovej práce v kontexte jej témy a náležitostí na štruktúru diplomovej
práce danú vnútorným systémom kvality UK.
6. Terminologické vymedzenie problematiky diplomovej práce.
7. Spracovanie teoretickej časti diplomovej práce.
8. Metodologické vymedzenie témy: stanovenie výskumného problému, výskumných otázok, príp.
premenných a hypotéz, vhodných metód, postupov a výskumnej vzorky.

Odporúčaná literatúra:
základná literatúra (všeobecná):
• BIELIK, Lukáš et al. Slovník metodologických pojmov. Bratislava: Univerzita Komenského,
2016. ISBN 978-80-223-4276-6.
• 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
• OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019.
ISBN 978-80-246-4200-0.
• Záverečné práce [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2020 [cit.
2021-08-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-
studium/zaverecne-prace/

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 423

A B C D E FX

33,57 25,3 17,49 9,46 9,69 4,49

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

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-007/15

Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Systematická príprava diplomovej práce v súlade s cieľmi stanovenými v zadaní a podľa
individuálneho harmonogramu udeleného diplomantovi vedúcim záverečnej práce; pravidelné
konzultácie s vedúcim záverečnej práce a oboznamovanie vedúceho záverečnej práce s postupom
na dohodnutých úlohách, ktoré zahŕňajú: štúdium literatúry k téme diplomovej práce, predloženie
štruktúry diplomovej práce, plánu výskumu, v prípade potreby jeho modifikácie, oboznamovanie
vedúceho záverečnej práce s postupom výskumu, prvými a ďalšími výsledkami. Hodnotenie
v klasifikačnej stupnici A-FX udelí diplomantovi vedúci záverečnej práce na základe splnenia
individuálnych podmienok dohodnutých na začiatku semestra.
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 úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná publikovanú domácu a zahraničnú literatúru,
príp. archívne pramene dotýkajúce sa problematiky diplomovej práce, vie ich analyzovať,
interpretovať a podrobiť kritike. Disponuje vedomosťami a zručnosťami na spracovanie teoretickej
časti svojej diplomovej práce. Prakticky zvláda teoretickú prípravu, metodiku a metódy výskumu,
vie formulovať výskumný problém, výskumné otázky a hypotézy. Má plán výskumu a prvé
predbežné výsledky. Je schopný spracovať získané dáta, overiť hypotézy a formulovať závery.

Stručná osnova predmetu:
1. Definovanie hlavných a čiastkových cieľov diplomovej práce.
2. Informačný prieskum k problematike diplomovej práce.
3. Analýza, interpretácia a kritika odbornej literatúry, príp. historických prameňov a ďalších
informačných zdrojov k problematike diplomovej práce.
4. Priebežná a dôsledná tvorba citačného aparátu k diplomovej práci.
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5. Zostavenie štruktúry diplomovej práce v kontexte jej témy a náležitostí na štruktúru diplomovej
práce danú vnútorným systémom kvality UK.
6. Terminologické vymedzenie problematiky diplomovej práce.
7. Spracovanie teoretickej časti diplomovej práce.
8. Metodologické vymedzenie témy: stanovenie výskumného problému, výskumných otázok, príp.
premenných a hypotéz, vhodných metód, postupov a výskumnej vzorky.

Odporúčaná literatúra:
• BIELIK, Lukáš et al. Slovník metodologických pojmov. Bratislava: Univerzita Komenského,
2016. ISBN 978-80-223-4276-6.
• 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
• OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019.
ISBN 978-80-246-4200-0.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 165

A B C D E FX

34,55 23,03 21,21 11,52 9,7 0,0

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

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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



Strana: 42

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-119/16

Názov predmetu:
Spoločnosť a politika v strednej a východnej Európe

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

Odporúčaná literatúra:



Strana: 43

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

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 75

A B C D E FX

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

Vyučujúci: prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-009/22

Názov predmetu:
Teórie demokracie

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Vylučujúce predmety: FiF.KPol/A-moPO-009/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie min. 60% z celkového hodnotenia.
Hodnotenie pozostáva:
20% - Aktívna účasť. Aktívnu účasť znamená prezentovanie znalosti povinnej literatúry v danom
týždni a zároveň schopnosť aktívnej diskusie. O získaní aktívnej účasti rozhoduje vyučujúci
bezprostredne po skončení každého seminára. (Počas jedného seminára je možné získať 5 %
hodnotenia, celkovo max.20%)
20% - Prezentácia študijnej problematiky (odborných článkov). Očakáva sa prezentácia v trvaní
max. 15 min., v elektronickej forme (napr. Power Point), ktorú dá študent k dispozícií ostatným
študentom na stránku kurzu (MS Teams). Okrem reprodukcie základného obsahu a argumentov
zadaného textu by sa mal autor pokúsiť zasadiť text do rámca témy a priniesť jeho vlastné
hodnotenie, prípadne otázky do diskusie.
20% - Seminárna práca v rozsahu minimálne 7 štandardných strán (Písmo Times 12, riadkovanie
1,5). Téma práce aj so stručným zadaním bude určená v priebehu prvých troch týždňov kurzu.
40% - záverečný písomný test v skúšobnom období
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Akceptované sú ospravedlnené absencie.
Termíny záverečného testu budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň
výučbovej časti.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40

Výsledky vzdelávania:
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Po absolvovaní kurzu budú študenti schopní jednoznačne pochopiť a rozlíšiť rôzne chápanie
pojmu demokracie a jej teoretické modely. Zároveň budú schopní kriticky zhodnotiť najdôležitejšie
teoretické a praktické problémy, ktoré sa s demokraciou spájajú. Analýza kľúčových štúdií zo
zahraničných odborných časopisov k jednotlivým problémovým otázkam umožní študentom nielen
spoznať súčasný stav debaty a poznania v tejto oblasti, ale najmä posilní schopnosti tvorivo
pracovať so zložitejšími teoretickými textami v cudzom jazyku, zrozumiteľne prezentovať ich
obsah a teoreticky podložiť svoju argumentáciu.

Stručná osnova predmetu:
1/ Definícia demokracie
2/ Klasická antická demokracia a jej inštitúcie, rozdiel od jej moderného chápania
3/ Liberalizmus a liberálna demokracia
4/ Elitárske koncepcie demokracie
5/ Marxizmus, socializmus a demokracia. Demokracia a ekonomické vzťahy, demokracia na
pracovisku
6/ Pluralizmus a pluralistické modely demokracie
7/ Ekonomická teória demokracie
8/ Súlad preferencií občanov a zástupcov
9/ Participatívna demokracia, participácia občanov v demokracii
10/ Deliberatívna demokracia, problémy kolektívneho rozhodovania
11/ Demokracia na globálnej úrovni
12/ Problémy liberálnej demokracie dnes
13/ Hodnotenie a meranie demokracie v politickej vede

Odporúčaná literatúra:
DAHL, Robert Alan. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN:
80-85605-81-3
HELD, David. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 2006. ISBN: 0-7456-3147-9
SAWARD, Michael. The Terms of Democracy. Cambridge: Polity Press 1998. ISBN:
0-7456-1990-8
SEKERÁK, Marián. Modely a teorie demokracie. Brno: CDK, 2021. ISBN: 978-80-7325-5124-4
SCHUMPETER, Joseph. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: CDK, 2004. ISBN:
80-7325-044-6
SVENSSON, Palle. Teorie demokracie. Brno: CDK, 1995. ISBN: 80-85959-02-X
Doplnková literatúra a zdroje k prezentáciám budú predstavené na úvodnom seminári.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 170

A B C D E FX

12,35 17,06 16,47 20,59 28,82 4,71

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

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-096/14

Názov predmetu:
Tútoriál 1

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-097/14

Názov predmetu:
Tútoriál 2

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

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

Vyučujúci: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-003/15

Názov predmetu:
Verejné financie

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Analytické rozmýšľanie – analyzovať vplyv rôznych faktorov na vývoj v oblasti verejných
dlhov, nezamestnanosti, výdavkov na zdravotníctvo a pod. Používať pritom rôzne koncepty,
operacionalizovať ich premenné, hľadať k nim merateľné indikátory – používať ich v argumentácii.
Porozumieť grafom a tabuľkám, správne ich interpretovať. Vytvárať kvalitné (power point)
prezentácie, ktoré dobre ilustrujú malé prednášky, sú bohaté na grafy, tabuľky, mapy a pod.
a zaujímavé pre ostatných študentov. Vytvoriť zručnosti v oblasti prezentovania, argumentácie,
diskutovania a písania kvalitných výstupov. Zhodnotiť možnosti a predpoklady úspešných reforiem
v jednotlivých oblastiach (dôchodkový, daňový systém a pod.).

Stručná osnova predmetu:
Sociálny štát
Deficity a dlhy, fiškálne expanzie a konsolidácie
Európsky sociálny model, európske sociálne modely
Škandinávsky sociálny model, vhodný model pre Európu a Slovensko?
Sloboda, prosperita, transparentnosť – nesloboda, chudoba, korupcia?
Dôchodkový systém a problémy starnutia populácie
Dane a čo za ne?
Trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť
Naše drahé zdravie
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Odporúčaná literatúra:
ESPING-ANDERSEN, Gosta a Duncan GALLIE. Why we need a new welfare state. New York:
Oxford University Press, 2002. ISBN: 0-19-925643-8
REINHART, Carmen M. a Kenneth ROGOFF. This Time is Different. Eight Centuries of
Financial Folly. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN: 978-0-691-14216-6
AIGINGER, Karl a Alois GUGER. 2005. The European Socio-Economic Model, Differences to
the USA and Changes over Time, WIFO working papers No. 266, 2005. Wien. [cit 2021-09-02]
Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/23729356_The_European_Socio-
Economic_Model_Differences_to_the_USA_and_Changes_over_Time
VAUGHAN-WHITEHEAD, Daniel. The European Social Model in Crisis.Is EuropeLosing
its Soul?International Labour Organization, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
2005. [cit 2021-09-02]. Dostupné na: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_630617.pd

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 320

A B C D E FX

15,94 12,5 18,75 22,5 26,25 4,06

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál, PhD., doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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



Strana: 52

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-011/18

Názov predmetu:
Vláda a politika v USA

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

Počet kreditov: 7

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na kurze, účasť na kurze je povinná v zmysle študijného poriadku. Nadpočetné
absencie na kurze bez ospravedlnenia, ktoré budem považovať za relevantné, znamenajú
hodnotenie FX. Od každého študenta, ktorý sa zúčastní seminára sa očakáva, že si naštuduje
materiály, ktoré sú označené ako príprava na konkrétny seminár.
- priebežné písomné testy- 50% z celkového hodnotenia, počas semestra môže študent absolvovať
ľubovoľný počet priebežných testov v rámci elearningového systému. Predmetom testov je príprava
na daný seminár. Testy majú formu multiple-choice otázok alebo otázok pravda/nepravda s jednou
správnou odpoveďou. Do celkového hodnotenia sa rátajú 5 najlepších výsledkov. Priebežný on-
line test sa otvára každý utorok okolo obeda a je možné ho absolvovať až do pondeloka, 10:00.
Testy sú súčasťou priebežného hodnotenia.
- záverečný písomný test- 50% celkového hodnotenia, test sa uskutoční počas skúšobného obdobia,
bude zložený z kombinácie multiple-choice otázok, otvorených otázok a 2 esejí na vybranú tému
Hodnotiaca stupnica:
A: 100% - 92%
B: 91% - 84%
C: 83% - 76%
D: 75% - 68%
E: 67% - 60%
FX: 59% - 0%
Na udelenie hodnotenie a získanie kreditu je potrebné získanie min. 60% celkového hodnotenia
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Výsledky vzdelávania:
Študent má po úspešnom absolvovaní predmetu vedomosti o štruktúre základných inštitúciách
politického systému USA. Je schopný vysvetliť a vznik a vývoj jednotlivých komponentov
politického systému USA a ich súčasné fungovanie. Má schopnosť porovnať základné atribúty
vládnutia v USA a Európe a prezentovať ich výhody a nevýhody.

Stručná osnova predmetu:
The Constitution
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Federalism
Civil Liberties and Civil Rights
Public Opinion, Political Socialization, and the Media
Interest Groups and Political Parties
Campaigns and Elections
Congress
The President and The Executive Branch
The Courts
Domestic and Economic Policy
Foreign Policy

Odporúčaná literatúra:
BIANCO, William a David CANON. American politics today. New York: W. W. Norton, 2009.
ISBN: 978-0-393-97883-4
SCHMIDT, Steffen W., SHELLEY, Mack C., BARDES, Barbara. American Government and
Politics Today, 2018–2019 Brief Edition, 2017 CENGAGE, ISBN 0-314-96078-3
VALELLY, Richard, METTLER, Suzanne, LIEBERMAN, Robert. The Oxford handbook
of American political development. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN
978-0-19-969791-5
VILE, M.J.. Politics in the USA. New York: Routledge, 2007, ISBN 978-0-415-41418-0
Doplnková literatúra je súčasťou prípravy na konkrétne témy kurzu a bude dostupná v rámci
Moodle a MS Teams spoločne s prezentáciami z prednášok.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 99

A B C D E FX

58,59 26,26 9,09 2,02 2,02 2,02

Vyučujúci: doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., Mgr. Zuzana Wienk, Mgr. Pavol Žilinčík

Dátum poslednej zmeny: 13.02.2023

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-094/22

Názov predmetu:
Výskumná stáž 1

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

Odporúčaná literatúra:

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

Poznámky:



Strana: 55

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 131

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-095/22

Názov predmetu:
Výskumná stáž 2

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

Odporúčaná literatúra:

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

Poznámky:



Strana: 57

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-111/15

Názov predmetu:
Výskumná stáž 3

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

Odporúčaná literatúra:

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-moPO-112/15

Názov predmetu:
Výskumná stáž 4

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

Odporúčaná literatúra:

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.04.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boSE-010/15

Názov predmetu:
Vyšehradská štvorka v kontexte európskej integrácie

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

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

Stručná osnova predmetu:
Úvod do kurzu. Stredná Európa a jej tragédia. Pád Berlínskeho múru.
História, vývoj a významy európskej integrácie.
Politika rozšírenia EÚ: Kritériá členstva a reakcie V4.
Prípadová štúdia Cesta Slovenska k demokracii a trhovej ekonomike pod „záštitou“ EÚ.



Strana: 63

Prípadová štúdia z Českej republiky: Vždy dobrý žiak?
Prípadová štúdia Poľska: EÚ politika ako dôsledok jeho veľkosti?
Prípadová štúdia Maďarska: Politický kontext vstupu do EÚ v Maďarsku: sociálne dôsledky
transformácie.
Európska únia: Ekonomická a normatívna sila? Vplyv EÚ na členské štáty.
Európska únia a Vyšehradská štvorka: Vytriezvenie po pristúpení.
Tridsať rokov po páde: Čo zlé sa stalo v strednej (východnej) Európe?
Diskusia: Výhody a nevýhody členstva v EÚ pre krajiny Vyšehradskej štvorky

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 232

A B C D E FX

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

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

Dátum poslednej zmeny: 21.01.2022

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

Akademický rok: 2022/2023

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
FiF.KPol/A-boPO-127/22

Názov predmetu:
Zelené politické teórie

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

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., II.

Podmieňujúce predmety:

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

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

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

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

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

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

Poznámky:



Strana: 66

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci: Mgr. Radovan Geist, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.03.2022

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


