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Anotácia:
Cez reflexiu súčasných procesov kultúry predmet rozvíja schopnosti interpretovať kultúrne
procesy, vnímať a interpretovať prejavy multikulturalizmu. Študenti sa samostatne orientujú
v literatúre o multikulturalizme, sú schopní teoretického uvaţovania o kultúre. Získavajú
zručnosti samostatnej reflexie súčasnej kultúrnej situácie. Reflektujú zmysel kultúry vo vlastnom ţivote.
Cieľ:
Rozvinúť schopnosť samostatnej reflexie súčasnej kultúrnej situácie.
Hlavné témy semestra:
Pojem kultúry a multikulturalizmu.
Funkcie kultúry a štruktúra kultúry.
Euroatlantická kultúra a globalizácia.
Výhody a riziká multikulturalizmu.
Rôzne roviny multikulturalizmu (politická, etická, ekonomická, sociálna atď.).
Priebeh semestra:
Úlohy pre študentov denného štúdia:
Prvá hodina sa uskutoční v 1. týţdni semestra a v miestnosti podľa rozvrhu. Posledná hodina sa uskutoční v poslednom týţdni priebeţnej výučby a v miestnosti podľa rozvrhu.
Všetky ostatné hodiny budú prebiehať formou e-learningu cez
https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle16/
Komunikácia s učiteľom bude prebiehať elektronicky (okrem prvej a poslednej hodiny).
Študenti budú počas semestra hľadať odpovede na problém, o ktorom budeme diskutovať
na prvej hodine.
Spoluprácu pri riešení jednotlivých úloh nezakazujem, ale odporúčam. Študenti môţu pracovať samostatne aj úzko spolupracovať.
Výsledkom kaţdej úlohy môţe byť individuálna alebo skupinová práca, podľa voľby študentov. Skupinové diela však odovzdáva kaţdý študent zo skupiny a všetci členovia skupiny
dostávajú rovnaké hodnotenie.
Úlohy:
V priebehu semestra študenti vypracujú viacero menších úloh a jednu väčšiu úlohu. Budú
hodnotení priebeţne, po poslednej hodine uţ nemusia vypracovať ţiadne ďalšie úlohy.
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Inštrukcie na vypracovanie čiastkových úloh budú študenti dostávať postupne cez prostredie moodle.
Hodnotenie:
Študenti majú veľkú voľnosť v práci a vo svojom rozhodovaní – avšak aj zásadnú zodpovednosť za svoje výsledky.
Kritériá hodnotenia:
 Hĺbka ponoru do problematiky.
 Prepojenie vlastných úvah s teoretickými poznatkami z literatúry.
 Logicky vybudované argumenty.
 Kvalitná práca s literatúrou.
Počty bodov:
 Účasť na prvej a poslednej hodine – po 5 bodoch.
 Čiastkové práce – študenti sa pri zadaní kaţdej úlohy dozvedia počty bodov aj to,
či ich dostanú za odovzdanie práce alebo za kvalitu práce.
 Kvalita jednej väčšej práce, ktorú vypracujú v priebehu semestra – max 30 bodov.
Úlohy pre študentov, ktorí sú na zahraničných študijných pobytoch:
Pracujú rovnako, ale majú ospravedlnenú neúčasť na prvej a poslednej hodine. Body
za prvú hodinu získavajú za kontaktovanie učiteľa do konca prvého týţdňa semestra (osobne
alebo mailom). Pred záverom semestra dostanú úlohu, ktorá nahradí ich neúčasť na poslednej
hodine.
Úlohy pre študentov externého štúdia:
Napísať Štúdiu o medzikultúrnych konfliktoch v okolí študenta počas semestra (od 18.
3. 2017 do 5. 5. 2017). Zmyslom tejto správy je uvaţovať, kde všade je moţné stretnúť sa
s konfliktami kultúr, čo všetko môţeme povaţovať za stret kultúr.
Štúdia musí obsahovať:
1. Základné informácie o kaţdej udalosti, situácii, o ktorých študent píše: kedy, kde, čo sa
dialo.
2. Kultúrny aspekt tejto situácie: Ako sa prejavil konflikt medzi kultúrami.
3. Návrh na riešenie situácie: Študent navrhne, ako by sa daný konflikt dal riešiť. Nemusí
hľadať reálne riešenie, ale vhodné riešenie. Svoje návrhy na riešenie treba oprieť o literatúru o multikulturalizme.
4. Zoznam literatúry, ktorú študent vyuţil.
Rozsah – do 7 strán (= do 12 600 znakov).
Odovzdanie tejto práce: do 10. 5. 2017.
Kritériá hodnotenia prác externých študentov:
 Pestrosť situácií (20 bodov).
 Schopnosť postrehnúť konflikt medzi kultúrami (40 bodov).
 Zmysluplná a koncepčná odpoveď na otázku z posledného bodu (40 bodov).
Klasifikácia pre všetkých študentov:
100-91 bodov ..................
90-81 bodov ..................
80-71 bodov ..................
70-61 bodov ..................
60-51 bodov ..................
50 a menej bodov ........
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