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SYLABUS KURZU  

(pre školský rok 2022-2023) 

 

Kódy: 

 

KEOV/B-VOBde021/22 

KEOV/B-VOBex021/22 

KULTÚRA 

A 

MULTIKULTURALIZMUS 

Počet hodín: 

 

de – 2/týž. 

ex – 13/sem. 

Počet 

kreditov 

 

2 

Prerekvizity  

žiadne 

Hodnotenie 

H 

Vyučuje:  

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy 

 

Kontakt 

Moskovská 3, miestnosť č. 211, tel. 02/9015-9181 

erich@erichmistrik.sk    mistrik2@uniba.sk    

    

Anotácia 

Predmet rozvíja interkultúrne porozumenie a interkultúrne kompetencie budúcich učiteľov 

občianskej náuky. Poskytuje teoretickú výbavu pre porozumenie súčasným procesom multi-

kulturalizmu, poskytuje študentom zážitok multikultúrnosti.  

 

Ciele 

Rozvoj schopností a zručností: 

• Rozvoj schopnosti vnímať medzi kultúrne procesy. 

• Rozvoj kultúrnej tolerancie a porozumenia. 

Rozvoj poznania: 

• Poznanie teoretických východísk multikulturalizmu. 

• Poznanie cieľov výchovy k interkultúrnemu  porozumeniu. 

•  

Témy predmetu 

Čo je to kultúra 

• Definície a koncepcie kultúry. 

• Model kultúry ako ľadovca. 

• Štruktúra kultúry. Komunikácia kultúr. 

Teória multikulturalizmu 

• Tri podoby multikulturalizmu: realita medzi kultúrnych vzťahov, ideológia, cieľ politiky.  

• Typológia prístupov k multikulturalizmu – konzervatívny multikulturalizmus, liberálny 

multikulturalizmus, kritický multikulturalizmus. 

• Multikultúrne situácie: kultúrny šok, diskriminácia (pozitívna a negatívna), integrácia, asi-

milácia, „taviaci kotol“, genocída, segregácia (geto), kreolizácia, kultúrny pluralizmus. 

• Mýtus o zlyhaní multikulturalizmu. 

 

Reálne situácie v multikulturalizme 

• Prejavy multikulturalizmu. Rozdiely oproti normálnej komunikácii kultúr.  

• Interpretácia medzikultúrnych konfliktov. 

 

Priebeh semestra, úlohy študentov a hodnotenie 

Na hodinách budeme diskutovať o konkrétnych situáciách konfliktov medzi kultúrami s po-

mocou filmu a s pomocou pozorovania reálnych situácií. Na základe diskusií vypracujú štu-

denti opis a interpretáciu vybraného medzikultúrneho konfliktu vo svojom okolí. 
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Opis bude mať nasledovnú štruktúru: 

Priebežná práca (termín odovzdania dohodneme na hodinách.) 

• Pomenovanie konfliktu v rozsahu cca 2 strany (3 600 znakov) 

• Pri hodnotení budem sledovať, či je konflikt pomenovaný dostatočne konkrétne.  

• Za priebežnú prácu je možné získať max 50 bodov. 

Záverečná práca (termín odovzdania: do konca hodnotiaceho týždňa semestra). 

• Opis konfliktu: Čo, kedy a kde sa udialo. 

• Interpretácia konfliktu: Ako sa v situácii prejavil konflikt kultúr. 

• Možnosti riešenia: Ako by bolo možné predísť tomuto konfliktu.  

• Rozsah: cca 4 strany (cca 7 200 znakov). 

• V hodnotení budem sledovať, či študenti vystihli konflikt medzi kultúrami a či navr-

hujú konkrétne riešenia. 

• Za záverečnú prácu je možné získať max 50 bodov. 

Formálna požiadavka 

• Základnou formálnou požiadavkou pre záverečné práce je vysokoškolská jazyková 

úroveň. Text, ktorý ju nesplní, vyradím z hodnotenia (=Fx). 

 

Pre študentov externého štúdia neplatí povinnosť priebežnej práce, odovzdajú len kompletnú 

prácu v hodnotiacom týždni. 

 

Klasifikácia: 

A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky), študenti originálne, detailne, adekvátne 

a presne pomenujú medzikultúrny konflikt, originálne interpretujú jeho vrstvy a navrhujú rea-

listické riešenia,  

B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), študenti detailne a adekvátne pomenujú 

medzikultúrny konflikt, tvorivo interpretujú jeho vrstvy a navrhujú v princípe realistické rie-

šenia,  

C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca), študenti adekvátne pomenujú medzikultúrny 

konflikt, interpretujú jeho vrstvy a navrhujú v princípe realistické riešenia, ktoré rešpektujú 

súčasný svet,  

D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky), študenti pomenujú medzikultúrny konflikt, a 

jeho vrstvy a dokážu navrhovať jeho riešenia,  

E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), študenti pomenujú medzikul-

túrny konflikt a  nachádzajú neadekvátne riešenia  

Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše), študenti nedokážu adekvátne 

pomenovať medzikultúrny konflikt, nedokážu odlíšiť jednotlivé vrstvy konfliktu a nachádzajú 

úplne nerealistické riešenia.  
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