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SYLABUS KURZU   

 

(Pre školský rok 2022-2023) 

 

Kód predmetu 

 

M-VOBe-001/22 

Kurz 

Aktuálne problémy 

občianstva 

Hodiny 

 

2 

Počet kreditov 

 

4 

Prerekvizity  

 

Žiadne 

Ukončenie 

 

S 

Vyučujúci 

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

 

Kontakt 

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

www.erichmistrik.sk  erich@erichmistrik.sk  mistrik2@uniba.sk  

 

Anotácia 

Predmet prehĺbi teoretické poznanie občianstva z bakalárskeho štúdia tak, aby študenti boli 

schopní aplikovať teóriu na súčasné procesy vo svete a aby boli schopní samostatného 

teoretického myslenia o občianstve. Predmet kladie dôraz na reflexiu súčasnosti. 

 

Ciele 

Študenti si rozvíjajú samostatný pohľad na občiansku spoločnosť, na politické, kultúrne 

a ekonomické pohyby v súčasnej Európe, pričom vnímajú globálne súvislosti. Svoje poznanie 

dokážu aplikovať na problematiku školskej výchovy k občianstvu.  

 

Obsah semestra a úlohy študentov 

1. Základy občianstva. Štruktúra občianstva.  

2. Historické podoby občianstva. Európa a občianstvo, globalizácia.  

3. Aktuálna spoločensko-politická situácia doma a v zahraničí. Analýza kľúčových 

problémov súčasnosti.  

4. Skupinová tvorba projektov, ktoré analyzujú konkrétny občiansky problém v súčasnej 

Slovenskej republike. – Projekt bude analyzovať charakter problému, príčiny jeho vzniku, 

jeho dopad na Slovensko a návrhy na jeho prezentáciu v škole. Jedným z kritérií 

hodnotenia bude aj schopnosť študenta samostatne vyhľadávať relevantnú literatúru 

a pracovať s informáciami. 

 

Klasifikácia: 

Priebežné hodnotenie: Anotácia a štruktúra projektu – max 50 bodov.  

Záverečné hodnotenie: Výsledný projekt – max 50 b. 

A (100-94%, výborne - vynikajúce výsledky), študent správne a aktívne kriticky aj tvorivo 

reflektuje poznatky, vrátane ich zmysluplnej integrácie do životnej reality a pedagogickej 

praxe.  

B (93-86%, veľmi dobre - nadpriemerný štandard), študent primerane kriticky reflektuje 

poznatky, vrátane ich zmysluplnej integrácie do životnej reality a pedagogickej praxe.   
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C (85-76%, dobre - bežná spoľahlivá práca), študent počas semestra podával štandardne dobré 

výkony, teoretické znalosti sú na dobrej úrovni, chýba však schopnosť tieto poznatky kriticky 

aplikovať.  

D (75-68%, uspokojivo - prijateľné výsledky), študent bol v priebehu semestra slabšie 

pripravený, má mierne nedostatky v teoretických znalostiach. Nevie kriticky analyzovať 

informácie.  

E (67-60%, dostatočne - výsledky spĺňajú minimálne kritériá), študent disponuje  v obmedzenej 

miere teoretickými poznatkami, nedokáže kriticky analyzovať tieto poznatky, je len 

v minimálnej miere schopný poznatky aplikovať.  

Fx (59-0%, nedostatočne - vyžaduje sa ďalšia práca navyše).   

 

Literatúra 
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ISBN 978-80-81530-02-9 

• SAKTOROVÁ, Ľ. 2021. Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných 

vzťahov a medzinárodného práva. Praha : Leges. ISBN 978-80-75024-72-5. 

• SOPÓCI, J.: Sociálne inštitúcie a sociálna zmena. Bratislava : Univerzita Komenského, 

2000. ISBN 80-223-1453-0 

• Iná literatúra podľa konkrétneho projektu. 


