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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.
Poznámka k priebehu výučby
Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2018/19
sa bude realizovať kombinovanou metódou.
Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej metódy výučby.
Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou študentov na výučbe podľa
rozvrhu. Dištančná metóda výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie
vyučujúcich so študentmi elektronickou formou (napr. prostredníctvom univerzitného elearningového prostredia moodle na moodle.uniba.sk, e-mailovou komunikáciou)
a konzultáciami s vyučujúcimi v priestoroch, ktoré sú pridelené katedrám.
Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných
dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením.
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. Samostatná tvorba projektov, ktoré analyzujú konkrétny občiansky problém v súčasnej
Európe. – 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
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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 najmenej 95 % bodového hodnotenia
B najmenej 86 %
C najmenej 78 %
D najmenej 69 %
E najmenej 60 %
Fx 59 a menej %.
Literatúra
BECK, U.: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha : SLON, 2011. ISBN 978-807419-047-6
MALÍK, B.: Politická antropológia. Futurológia bez budúcnosti. Bratislava : Iris, 2012.
ISBN 978-80-81530-02-9
SOPÓCI, J.: Sociálne inštitúcie a sociálna zmena. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000.
ISBN 80-223-1453-0
Iná literatúra podľa konkrétneho projektu.
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