
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/134/19 
 

Názov predmetu: Dizertačná práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 30 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 8. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021). 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V súlade so Smernicou o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, 
uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021), podmienkou pripustenia k obhajobe je 
predloženie záverečnej práce. Práca má byť vyhotovená v súlade s požiadavkami platných 
predpisov FSV UCM, jej súčasťou je i písomný súhlas študenta so zverejnením a 
sprístupnením záverečnej práce verejnosti, t. j. predloženie podpísanej licenčnej zmluvy 
medzi autorom a Slovenskou republikou. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vo svojej dizertačnej práci preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti 
i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu: 
 

Odporúčaná literatúra: 
- Literatúra potrebná k spracovaniu dizertačnej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:   

 Skúšobná komisia v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň záverečnej práce, 
ako aj originalitu diela v súlade s predpismi UCM. 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci: skúšobná komisia 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/135/19 
 

Názov predmetu: Dizertačná skúška 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 20 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 6. 
Doktorand v trojročných študijných programoch v dennej forme doktorandského štúdia sa 
prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na 
doktorandské štúdium. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021).  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienky pripustenia k štátnej skúške určuje Smernica o náležitostiach záverečných prác, 
ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021). 
Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, 
vypracovanú k dizertačnej skúške. 
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 
skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 
predmetoch dizertačnej skúšky. Skúšky z jednotlivých predmetov môže doktorand 
absolvovať aj v priebehu študijnej časti doktorandského štúdia pred rozpravou o písomnej 
práci k dizertačnej skúške na návrh školiteľa po súhlase predsedu OK. Skúška sa v takomto 
prípade koná pred komisiou za účasti vyučujúceho predmetu, školiteľa (v odôvodnených 
prípadoch ním poverenej osoby) a ďalších dvoch členov bez prítomnosti oponenta. 
Absolvovanie jednotlivých predmetov sa hodnotí známkou, pričom hodnotenie sa 
uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice tvorenej šiestimi klasifikačnými stupňami. Spravidla 
známku predseda komisie zapíše bez zbytočného odkladu do protokolu o skúške, do výkazu 
o štúdiu a do elektronického informačného systému UCM AIS. Absolvovanie jednotlivých 
predmetov môže byť hodnotené aj prospel - neprospel. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pri dizertačnej skúške preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu:  
Teórie politiky: 

1. Od minimalistickej po maximalistickú koncepciu demokracie: hlavní predstavitelia a 
ich koncepcie 

2. Premeny politických systémov v kontexte vývojových trendov (modernizácia, 
demokratizácia) 

3. Súčasné trendy vo vývoji parlamentných režimov v Európe 
4. Genéza súčasného konštitucionalizmu 
5. Preferencie a volebné správanie (priestorové modely volebného správania, typológie 

volebného správania) 



6. Súťaživosť a elity (priestorové modely straníckej súťaživosti tzv. incumbency 
advantage) 

7. Volebné systémy a politická súťaživosť 
8. Politické strany v 21. storočí: Výzvy a perspektívy prežitia 
9. Zostavenie vlády, vládna stabilita a výkonnosť 
10. Politické strany a stranícke systémy: vývoj straníckej organizácie a nové formy 

straníctva 
11. Fungovanie a tvorba menšinových vlád 
12. Aktuálne otázky komparatívnej politiky 
13. Demokracie z pohľadu ideológií: vzťah demokracie k jednotlivým ideológiám 
14. Možnosti konsenzuálnej a väčšinovej demokracie na Slovensku 
15. Vládne modely a koaličné správanie vlád na Slovensku 
16. Medzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie 
17. Diskutujte vývoj politík Európske únie v 21. storočí vo vzťahu k predmetu Vašej 

doktorandskej práce. 
18. Porovnajte kompetencie EÚ a členských štátov v oblasti politiky, ktorá ovplyvňuje 

tému Vašej dizertačnej práce.  
 
Európske štúdiá a politiky 

1. Inštitúcie EÚ – štruktúra, mechanizmy a fungovanie v post-Lisabonskom období – 
základný prehľad štruktúry, mechanizmov a fungovania inštitúcií EÚ. Inštitucionálne 
dilemy Európy: Aké inštitúcie a akú ústavu pre koľko štátov? 

2. Demokratické dilemy Európy: Dilema smerom k demokracii, legitimite a vládnutiu 
3. Supranacionálna a intergovernmentálna paradigma vo vývoji EÚ (ES) od Rímskych 

zmlúv po súčasnosť – interpretácia historických míľnikov v kontextu dvoch hlavných 
paradigiem. 

4. Európska integrácia v teóriách: od federalizmu a funkcionalizmu po sociálny 
konštruktivizmus a post-modernizmus – prehľad základných teórií európskej 
integrácie. 

5. Problémy európskeho vládnutia: problematika legitimity, demokratického deficitu a 
iné výzvy – prehľad v aktuálnych výzvach EÚ spojených s jej inštitúciami, debata o 
budúcnosti EÚ. 

6. Občianske dimenzie EÚ: koncepty a modely európskej identity, európske občianstvo 
a možnosti občianskej participácie na politických procesoch. 

7. Formovanie Európskeho volebného a straníckeho systému v historickej perspektíve. 
8. Problematika rozširovania EÚ v kontexte jednotlivých rozšírení – špecifiká 

rozširovania EÚ o jednotlivé štáty a skupiny štátov. 
9. Vojenský potenciál EÚ. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ: vývoj, 

inštitúcie a nástroje (vrátane obrannej dimenzie) – znalosť vývoja a nastavení 
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vrátane historických súvislostí. 
Inštitucionálny vzťah medzi EÚ a NATO pri realizácii Bezpečnostnej a obrannej 

1. politiky v euroatlantickom priestore. 
10. Viacúrovňové vládnutie (MLG) a presadzovanie národných a regionálnych záujmov 

v EÚ – hlavné medzivládne platformy, Výbor regiónov a kontrola princípu 
subsidiarity, vrátane zapojenia národných parlamentov. 

11. Politické líderstvo v EÚ. 
12. Právo v EÚ: nástroje, procesy, inštitúcie a ich vývoj vrátane spolupráce v oblasti 

vnútra a justície – problematika primárneho a sekundárneho práva, súdny systém, 
Europol, Eurojust, Európsky zatýkací rozkaz, judicializácia ako nástroj riadenej 
integrácie? A ďalšie súvisiace témy. 

13. Europeizácia v post-lisabonskej dobe: bariéry a maximá jej vplyvu. 
14. Výzvy a poučenia z postBerxitového obdobia pre EÚ v oblasti politických vzťahov. 
15. Formovanie občianskej spoločnosti EÚ. 
16. Geopolitické aspekty zahraničnej politiky EÚ. Vzťahy EÚ a vybraných častí sveta 

(USA, Rusko, Čína, štáty AKP a ďalšie) – prehľad o súčasnej politickej agende a 



výzvach vzájomnej spolupráce. 
17. EÚ ako aktér v riešení krízy: kríza Eurozóny, migračná kríza, boj proti Covid-19 – 

prehľad činnosti EÚ pri zvládaní rôznych kríz – budovanie záchranných 
mechanizmov Eurozóny, migračná a azylová politika EÚ, opatrenia EÚ v boji proti 
Covid-19. 

18. Euroskepticizmus a jeho prejavy: od teórie k praxi (Brexit) – prehľad v rámci 
teoretických prístupov k euroskepticizmu, príčiny a jeho praktické prejavy, vrátane 
znalosti vývoja okolo Brexitu. 

19. Prehľad politík EÚ: od budovania spoločného trhu po menovú úniu – znalosť 
základných charakteristík voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu, stupňov 
ekonomickej integrácie a špecifík menovej únie, vrátane problematiky jej výstavby. 

20. Prehľad politík EÚ: spoločná poľnohospodárska politika, regionálna politika a politika 
životného prostredia – orientácia v rámci vývoja hlavných politík EÚ – ciele, nástroje, 
programové dokumenty, súčasné problémy. 

21. Prehľad politík EÚ: dopravná politika, energetická politika a ďalšie politiky EÚ - 
orientácia vo vývoji hlavných politík EÚ – ciele, nástroje, programové dokumenty, 
súčasné problémy. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 BÖRZEL,T.; RISSE,T. 2017. Fromthe euro to the Schengencrises: European 
integration theories,[online]. Vol. 25, num.1. ISSN: 1350-1763. Dostupné 
na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/abs 
/10.1080/13501763.2017.1310281>.  

 BULMER, S. 2008. Theorizing Europeanization. In: Europeanization: New Research 
Agendas. London: PalgraveMacmillan, 2008. p.46-57. ISBN 978-0-230-58452-5. 

 DEHOUSSE,  R.,  2015.  The  New  Supranationalism.  ECPR  General  
Conference.[online]. Montreal, 2015. 27s. Dostupné na internete: 

 <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/281383a5-0285-4417-a613-
eed8cd5d36bd.pdf>.  

 DEUTSCH, K. W. 1953. Nationalism and social communication. Cambridge: MIT 
Press,1953.355s. ISBN 0-262-04002-6 .  

 DEUTSCH, K.W.2003. Růst národů. In: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 
Slon, 2003.s. 54-70. ISBN 80-86429-20-2.  

 DRULÁK, P. 2010. Teorie mezinárodních vztahů. 2.vyd. Praha: Portál, 2010. 224 s. 
ISBN 978-80-7367-721-3.  

 DRULÁKOVÁ,  R.;  DRULÁK,  P.  2011.  Tvorba  a  analýza  zahraniční  politiky.  
Praha:Nakladatelství Oeconomica, 2011. 184 s. ISBN 978-80-245-1815-2.  

 FIALA, V. a kol., 2011. Prosazování národních zájmů členských zemí EU. 
Lotyšsko, Litva a Estonsko. Olomouc: Iuridicum Olomouncense, 2011. 191 s. ISBN 
978-80-87382-20-2.  

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2009. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2009. 805 s. 9788073251802.  

 FIALA, P.; KRUTÍLEK, O.; PITROVÁ, M. 2018. Evropská únie. 3. vyd. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2018. 990s. ISBN 978-80-7325-450-6.  

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2001. Inštitucionální limity rozšiřování EU. In: Rozširování 
ES/EÚ. 

 Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 164-178. ISBN 80-210-2645-6. 

 FRIIS, L. 2003. EU Enlargement- And thentherewere 28? In: The European Union: 
How does it Work? New York: Oxford University Press, 2003. s.177-195. ISBN 0-19-
924766-8.  

 GOEBEL, R. 2013. Supranational? Federal? Intergovernmental? The Governmental 
Structure of the European Union After th eTreaty of Lisbon. In: Columbia Journal of 
European Law, [online]. 2013. Vol.20. s. 77-142. [cit.2019-10-18]. Dostupné na 
internete: <https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/577/>.  



 HAAS, E. 1958. The Uniting of Europe: political, social and economical forces, 1950-
1957.Stanford: Stanford University Press, 1958. 552 s. 

 HAAS, E. 1961. International Integration: The European and the Universal process. 
In:International Organization. 15 (3), 1961. s. 366-392.  

 HALLER, M.; RESSLER, R. 2006. National and European identity. In: Revue 
Francaise de Sociologie. vol. 47, č. 4. s. 817-850. ISSN 0035-2969.  

 HEISENBERG, D.; RICHMOND, A. 2011. Supranational institution-building in the 

European Union: a comparison of the European Court of Justice and the European 

Central Bank. In: Journal of European Public Policy. Vol. 9, No.2. s. 201-218. ISSN 

1350-1763. 

 KARAS, V.; KRÁLIK, A. 2012. Právo Európskej únie. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 
526 s.ISBN 978-80-7179-287-1.  

 KRATOCHVÍL, P. 2008. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. 224 s. ISBN 
978-80-7367-467-0.  

 RENAN, E. 2003. Co je to národ. In:Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, 
2003.s.24-36.ISBN 80-86429-20-2. 

 ŘÍCHOVÁ, B. 2014. Přehled moderních politologických teorií. 3.vyd. Praha: Portál, 
2014.304s. ISBN 978-80-262-0742-9. 

 ŠIŠKOVÁ, N.; STEHLÍK, V. 2007. Evropské právo- Ústavní základy Evropské unie. 
Praha:Linde, 2007. 310s. ISBN 978-80-7201-680-8. 

 

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

Poznámky:   

 Skúšobná komisia na štátnych skúškach v rámci obhajoby hodnotí odpoveď študenta 
v súlade s obsahom absolvovaného študijného programu a v súlade so Študijným 
poriadkom UCM (2020). Úspešné absolvovanie uvedeného o stupňa štúdia spočíva v 
riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci:  
Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva 
dekan na základe návrhu predsedu odborovej komisie alebo SOK. Komisia má najmenej 
štyroch členov, z ktorých aspoň jeden nie je z pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. 
Zloženie komisie upravuje zákon o VŠ. Školiteľ doktoranda je členom komisie a zúčastňuje 
sa na dizertačnej skúške bez práva hlasovať o výsledku skúšky. Oponent je členom 
skúšobnej komisie a pri rozhodovaní o výsledku dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak 
oponent predložil záporný posudok, je jeho účasť podmienkou konania dizertačnej skúšky. 
V prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, jeden člen komisie je z tejto 
externej vzdelávacej inštitúcie. 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

 



ILP UCM 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta/inštitút: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/003/18 Názov predmetu: Dynamika európskej integrácie v 

21. storočí 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Celkové hodnotenie pozostáva z:  

- Aktívna účasť na stretnutiach 

- Vypracovanie písomnej práce na konkrétne zadanie v rozsahu 5 000 slov,  

 

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice:  

Prospel/Neprospel 

 

Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti  

● študent sa výrazne orientuje otázke Brexitu a jeho dôsledkov na budúcnosť EÚ 

● študent sa na vyššej odbornej úrovni orientuje vo vývoji a obsahu utečeneckých kvót 

a práv LGBTI, 

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti procesu tvorby legislatívy EÚ 

a práce so strategickými dokumentami a stratégiami v oblasti jednotlivých politik. 

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti kritiky demokratického 
deficitu, 

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti jednotlivých európskych politík 

a zmien, ktoré europeizácia v oblasti jednotlivých politík EÚ prináša,  

● študent plne rozumie stratégiám, nástrojom a technikám, ktoré sa v rámci politickej 

praxe uplatňujú. 

 

Zručnosti: 

● študent vie samostatne analyzovať poslanie a činnosť EÚ v oblasti jednotlivých politík 

na vysokej odbornej úrovni, 

● študent je schopný samostatne identifikovať nedostatky a problematické aspekty 

jednotlivých politík EÚ. 



ILP UCM 

● študent je schopný zhodnotiť jednotlivé diskurzy a výzvy, ktoré v súčasnosti vplývajú 
na postavenie Európskej únie, 

● študent je schopný samostatne identifikovať komplexný prehľad europeizačných 

zmien 

● študenti je schopný rozumieť zložitým zahraničných vzťahom EÚ po Lisabonskej 

zmluve, 

● študent vie samostatne analyzovať nesúhlas niekoľkých členských štátov EÚ s 

princípmi liberálnej demokracie, 

 

  Profesijné kompetencie: 

● študent je schopný praktického vystúpenia v jednotlivých oblastiach obsahu 

predmetu na odbornej (vedeckej) úrovni, 

● študent vie aplikovať teoretické znalosti vo svojom vedeckom výskume a diskusii,  
● študent je schopný identifikovať tzv. európske hodnoty, 

● študent je schopný pochopiť vplyv Európskej únie v kandidátskych a členských 

krajinách aj z hľadiska ich historického a geopolitického postavenia na odbornej 

(vedeckej) úrovni, 

● študent je schopný reagovať na rast illberalizmu v Poľsku a Maďarsku z pohľadu 

fungovania a hodnôt EÚ na odbornej (vedeckej) úrovni. 

 
Prenositeľné kompetencie:  

 

● Organizovanie a plánovanie práce 

● Analytické myslenie 

● Komunikačné kompetencie 

● Analyzovanie a riešenie problémov 

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav 

 

Stručná osnova predmetu:  

1. Čo znamená byť členom EÚ v rôznych krajinách?  
2. Integrácia alebo dezintegrácia? Smeruje EÚ k väčšej integrácii alebo k rozpadu?  
3. Prečo došlo k Brexitu a aké budú jeho dôsledky na budúcnosť EÚ?  
4. Prečo sa zvýšil populizmus a euroskepticizmus? 
5. Ako ďaleko sa môže EÚ rozšíriť?  
6. Aké sú európske hodnoty?  
7. Ako sa líšia „postkomunistické“ členské štáty?  
8. Prečo sú postoje k utečeneckým kvótam a právam LGBTI osôb také odlišné?  
9. Skúmame rastúci nesúhlas u niekoľkých členských štátov EÚ s princípmi liberálnej 

demokracie a diskutujeme o tom, či naozaj existujú „európske hodnoty“. Ako by mala 
EÚ reagovať na rast illberalizmu v Poľsku a Maďarsku? 

10. Deficit demokracie alebo občianska iniciatíva?  
11. Ako by mala EÚ dosiahnuť „jednotu a rozmanitosť“ bez vytvárania byrokratického 

labyrintu? Ako by sa mali občania priblížiť k EÚ?  
12. Prekrývajú sa euroskeptické príbehy a kritiky demokratického deficitu? 
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Odporúčaná literatúra: 

 Kølvraa, C., 2016, ‘European Fantasies: On the EU’s Political Myths and the Affective 
Potential of Utopian Imaginaries for European Identity’, Journal of Common Market 
Studies, 54/1, 169–184.  

 Manners, I. & P. Murray, 2016, ‘The End of a Noble Narrative? European Integration 
Narratives after the Nobel Peace Prize’, Journal of Common Market Studies, 54/1, 185–
202.  

 Schimmelfennig, F., 2018, ‘Liberal Intergovernmentalism and the Crises of the 
European Union’, Journal of Common Market Studies, 56/7, 1578-1594.  

 Seabrooke, L. & E. Tsingou, 2019, ‘Europe’s fast- and slow-burning crises’, Journal of 
Common Market Studies, 26/3, 268-281.  

 Börzel, T.A., A. Dimitrova & F. Schimmelfennig, 2017, ‘European Union enlargement 
and integration capacity: concepts, findings, and policy implications’, Journal of 
European Public Policy, 24/2, 157-176.  

 Bozóki. A. & D. Hegedüs, 2018, ‘An externally constrained hybrid regime: Hungary in 
the European Union’, Democratization, 25/7, 1173-1189. Dawson, J. & S. Hanley, 2019, 
‘Foreground Liberalism, Background Nationalism: A Discursive-institutionalist Account 
of EU Leverage and ‘Democratic Backsliding’ in East Central Europe’, Journal of 
Common Market Studies, 1-19.  

 Dimitrova, A. & E. Kortenska, 2017, ‘What do citizens want? And why does it matter? 
Discourses among citizens as opportunities and constraints for EU enlargement’, 
Journal of European Public Policy, 24/2, 259-277.  

 Henderson, K., 2021. ‘COVID-19 and the Rule of Law: Twin Challenges for the 
Visegrad Four’, in Central and South-Eastern Europe 2022. London: Routledge. 9-13.  

 Meunier, S. & A.M. Vachudova, 2018, ‘Liberal Intergovernmentalism, Illiberalism and 
the Potential Superpower of the European Union’, Journal of Common Market Studies, 
56/7, 1631-1647. 

 Noutcheva, G. (2018) ‘Whose legitimacy? The EU and Russia in contest for the eastern 
neighbourhood’, Democratization, Vol. 25, No. 2, 312-330.  

 Rohrschneider, R. & S. Whitefield, 2016, ‘Responding to growing European Union-
skepticism? The stances of political parties toward European integration in Western and 
Eastern Europe following the financial crisis’, European Union Politics, 17/1, 138-161.  

 Blatter, J., S. D. Schmid & A.C. Blättler, 2017, ‘Democratic Deficits in Europe: The 
Overlooked Exclusiveness of Nation-States and the Positive Role of the European 
Union’, Journal of Common Market Studies, 55/3, pp. 449–467.  

 Karlsson, C. & T. Persson, 2018, ‘The Alleged Opposition Deficit in European Union 
Politics: Myth or Reality?’, Journal of Common Market Studies, 56/1, 1-18.  

 Rose, R., 2018, ‘Referendum challenges to the EU’s policy legitimacy – and how the 
EU responds’, Journal of European Public Policy, DOI: 
10.1080/13501763.2018.1426034.  

 Smismans, S., 2016, ‘Democracy and Legitimacy in the European Union’ in M. Cini & 
N. P. Borragan, European Union Politics, 5th edition (Oxford: Oxford University Press), 
339-351.  

 

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

Hodnotenie predmetov 

NPRO PRO 

  

Poznámky:   

- časová záťaž študenta: 240 hodín, z toho: 
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Prezenčné / Kombinované štúdium (P): 24                       

samoštúdium: 219                                     

Vyučujúci: doc. Dr. Karen Henderson, PhD. 
jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 

Schválil:  
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta/inštitút: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/005/18 Názov predmetu: EÚ a jej politiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný profilový predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Celkové hodnotenie pozostáva z: 

- Aktívna účasť na stretnutiach

- Vypracovanie písomnej práce na konkrétne zadanie v rozsahu 5 000 slov,

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice:  

Prospel/Neprospel 

Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti 

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti policy analysis, politického

cyklu a deľby právomocí medzi EÚ a členské štáty,

● študent sa výrazne orientuje vo výstavbe spoločného trhu EÚ a súvisiacich slobôd

(voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu),

● študent sa na vyššej odbornej úrovni orientuje vo vývoji a obsahu jednotlivých politík

Európskej únie (regionálna politika, poľnohospodárska politika, dopravná politika,

energetická politika, ochrana spotrebiteľa atd.),

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti procesu tvorby legislatívy EÚ,

strategickými dokumentami a stratégiami v oblasti jednotlivých politik.

Zručnosti: 

● študent porozumie deľbe právomocí medzi EÚ a členskými štátmi,

● študent porozumie mechanizmom využívaných v legislatívnom procese Európske

únie,

● študent vie samostatne analyzovať poslanie a činnosť EÚ v oblasti jednotlivých politík

na vysokej odbornej úrovni,

● vie pracovať s obsahom jednotlivých politík, pozná ich prepojenie,

● študent je schopný identifikovať nedostatky a problematické aspekty jednotlivých

politík EÚ.
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  Profesijné kompetencie: 

● študent je schopný pripraviť postoj zastupujúceho členského štátu k aktuálnemu 

návrhu smernice alebo nariadenia, 

● študent je schopný pripraviť rokovanie národného zastúpenia pre oblasť vybranej 

politiky, 

● študent je schopný reflektovať aktuálne politické ciele daného štátu prostredníctvom 

postoja štátu k legislatívnemu návrhu, 

● študent je schopný praktického vystúpenia na simulácii rokovania, ktoré sa týka 

návrhu aktu sekundárneho práva, 

● študent je schopný presadiť pozíciu zastupovaného do konečného znenia schváleného 

textu, 

● študent rozumie dôležitosti spolupráce medzi štátmi, 

● študent vie na praktických príkladoch aplikovať stratégie a ciele jednotlivých 

dokumentov EÚ v živote občanov EÚ. 

Prenositeľné kompetencie:  

 

● Organizovanie a plánovanie práce 

● Analytické myslenie 

● Komunikačné kompetencie 

● Analyzovanie a riešenie problémov 

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav 

 

Stručná osnova predmetu:  

1. Hospodárske aspekty politiky. Do akej miery Hospodárska únia dominovala v práci 
Európskeho spoločenstva/Európskej únie a bola hybnou silou upevnenia „štyroch 
slobôd“  

2. Diskusia o meniacej sa poľnohospodárskej politike 
3. Diskusia o kľúčovej úlohe štrukturálnych fondov 
4. Diskusia o výzvach, ktoré pre európsku integráciu predstavuje hospodárska 

nerovnosť 
5. Sociálna Európa – stretnutie zamerané na obmedzenú úlohu EÚ v sociálnej politike a 

pretrvávajúce rozdiely medzi členskými štátmi  
6. Mechanizmy, ktorými sa hospodárske politiky EÚ ‘spillover’ do iných oblastí života  
7. Základné hodnoty, ako je antidiskriminácia, v politikách EÚ  
8. Spravodlivosť a vnútorné veci 
9. Skúmame zavedenie „tretieho piliera“ do činností EÚ v deväťdesiatych rokoch minulého 

storočia 
10. Diskusia  o tom, prečo v súčasných diskusiách o Priestore slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti tak často dominujú otázky ako migrácia a vnútorná bezpečnosť. 
11. Ako EÚ reaguje na meniace sa vonkajšie prostredie 
12. Diskusia o zhodnotení súčasného nastavenia jednotlivých politík 

 

Odporúčaná literatúra: 

 ‘The Future of the Euro: Union or Disintegration’ (2016). In H. Zimmermann & A. Dür 
(eds), Key Controversies in European Integration, 2nd edition. London, Palgrave, Ch. 
8, 128-144. 2.  
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 Bauhr, M. & N. Charron (2018). ‘Why support International redistribution? Corruption 
and public support for aid in the eurozone’, European Union Politics, Vol. 19, No. 2, 
233-254.  

 Claasen, R., A. Gerbrandy, S. Princen & M. Segers (2019). ‘Four Models of Protecting 
Citizenship and Social Rights in Europe: Conclusion to the Special Issue ‘Rethinking 
the European Social Market Economy’, Journal of Common Market Studies, Vol. 57, 
No. 1, 159-174.  

 De la Porte, C. & E. Heins (2017). ‘The Aftermath of the Eurozone Crisis: Towards 
Fiscal Federalism?’, in D. Dinan, N. Nugent & W.E. Paterson (eds), The European 
Union in Crisis. London, Palgrave, Ch. 8, 149-166.  

 Di Mauro, D. & V. Memoli (2021). ‘The Role of Public Opinion in EU Integration: 
Assessing the Relationship between Elites and the Public during the Refugee Crisis , 
Journal of Common Market Studies, 59/1, 1-19.  

 Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: 
Princeton University Press, 1-34. Vesan, P. & F. Corti (2019). ‘New Tensions over 
Social Europe? The European Pillar of Social Rights and the Debate within the 
European Parliament’, Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 5, 977-994.  

 Henderson, K. (2017). ‘Illiberalism and immigration: the Visegrad Four and the 
European Union’. Central and South-Eastern Europe. London: Routledge. 3-7.  

 Niemann, A. & N. Zaun (2018). ‘EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: 
Theoretical and Empirical Perspectives’, Journal of Common Market Studies, 56/1, 3-
22.  

 Zaun, N. (2018). ‘States as Gatekeepers in EU Asylum Politics: Explaining the Non-
adoption of a Refugee Quota System’, Journal of Common Market Studies, 56/1, 44-
62. 

 

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

Hodnotenie predmetov 

NPRO PRO 

  

Poznámky:  - časová záťaž študenta: 240 hodín, z toho: 

Prezenčné / Kombinované štúdium (P):   24                       

samoštúdium: 219                                     

Vyučujúci: doc. Dr. Karen Henderson, PhD. 
jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 

Schválil:  
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta/inštitút: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/007/18 Názov predmetu: EÚ ako aktér medzinárodnej 

politiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinne voliteľný profilový predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Celkové hodnotenie pozostáva z: 

- Aktívna účasť na stretnutiach

- Vypracovanie písomnej práce na konkrétne zadanie v rozsahu 5 000 slov.

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác.

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice: Prospel/Neprospel

Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti:  

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky spojené s rolou EÚ v svetovej politike,

● študent študent si prehĺbi poznatky z oblasti vedomostí o pôsobení EÚ v rôznych

politikách,

● študent študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti kľúčových dynamík
zahraničnej politiky EÚ a migračnej politiky EÚ,

● študent študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky spojené s pôsobením EÚ
v rámci jednotlivých svetových regiónoch.

Zručnosti: 

● študent rozumie globálnemu pôsobeniu EÚ,
● študent je schopný zhodnotiť vplyv EÚ v globálnom rozmere, t.j. ako svetového aktéra,
● študent vie aplikovať získané vedomosti v ďalšom štúdiu jednotlivých politík EÚ,
● študent je schopný identifikovať hospodárske potreby EÚ,
● študent hlbšie chápe kreovanie politík EÚ aj cez prizmu energetických záujmov bloku,
● študent je schopný identifikovať úlohu EÚ vo svete.

Profesijné kompetencie: 

● študent vie na vyššej odbornej úrovni aplikovať teoretické znalosti v rámci jednotlivých
politík,

● študent je schopný identifikovať pôsobenie europeizácie a globalizácie na členské
štáty,

● študent rozumie úlohe EÚ a medzinárodných inštitúcií v snahe o ochranu migrantov,
● študent je schopný na vyššej odbornej úrovni zhodnotiť riadenie migračných procesov,
● študent je schopný porozumieť pozícii EÚ ako globálneho aktéra,
● študent je schopný na praktických príkladoch identifikovať hlavné aspekty zahraničnej

politiky Európskej únie na vyššej odbornej úrovni,
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● študent je schopný aplikovať tieto vedomosti v praxi.
Prenositeľné kompetencie: 

● Organizovanie a plánovanie práce;

● Analytické myslenie;

● Komunikačné kompetencie;

● Analyzovanie a riešenie problémov;

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav;

Stručná osnova predmetu: 

1. Medzinárodné režimy a politika EÚ ako teoretický základ v štúdiu problematiky

2. Formovanie EÚ ako medzinárodného aktéra - formovanie EÚ ako politickej entity; 
vývoj zahraničnej politiky EÚ a jej podoba po Lisabonskej zmluve

3. Globalizácia vs. europeizácia

4. Susedská politika EÚ v kontexte zahraničnopolitického kurzu SR

5. EÚ ako globálny aktér - základné východiská pre rokovanie EÚ v medzinárodnom 
prostredí, ekonomická globalizácia EÚ, vojenské a civilné misie

6. EÚ ako ekonomický aktér - ekonomická integrácia, eurozóna, kríza eurozóny 
( Grécko, Španielsko, Portugalsko), Euroval, záchranný systém, Six pack, Two pack.

7. EÚ a migračná kríza - migračná kríza v rokoch 2015-2016, priebeh a následky, 
Dublinský systém, Schengen, Frontex

8. Migračné procesy v kontexte migračnej politiky v EÚ - hlavné smery a podoby 
migračných tokov v Európe po druhej svetovej vojne, migračná politika EÚ a jej vplyv 
na členské štáty, osobitosti migračnej politiky EÚ

9. Mobilita, občianstvo a rozširovanie - rozširovanie EÚ a otázka mobility obyvateľov, 
politika EÚ v oblasti mobility obyvateľstva a občianstva, občania tretích krajín a širšia 
mobilita v EÚ

10. Migračná kríza v EÚ - genéza vývoja súčasnej migračnej krízy, postupy a riešenia 
migračnej krízy, dôsledky migračnej krízy v EÚ

11. EÚ a medzinárodné organizácie - postavenie EÚ v rámci medzinárodných 
organizácií, dôvody členstva v medzinárodných organizáciách, vzťahy EÚ s NATO, 
WTO, OSN a WHO.

12. Možné trajektórie vývoja zahraničnej politiky EÚ z perspektívy svetového politického 
systému

Odporúčaná literatúra: 

 DOOMERNIK, J. a M. JANDL. 2008. Modes of Migration Regulation and Control in
Europe. Amsterdam : Amsterdam University Press. ISBN  9789048501366.

 DUVELL, F., I. MOLODIKOVA and M. COLLYER, M. 2014. Transit migration in Europe.
Amsterdam : Amsterdam University Press. ISBN 978-90-4852-3160.

 FIALA, P., O. KRUTÍLEK, O. a M. PITROVÁ, M. 2018. Evropská unie. Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury. ISBN 978- 8-073254-506.

 FILIPEC, O., V. MOSNEAGA, V. and A. WALTER. 2018. Europe and the Migration
Crisis: the Response of the EU Member States. Gdansk : Stowarzyszenie Naukowe
Instytut Badań and Polityka Europejska. ISBN 978-83-944614-7-8.

 GUBERT, F. a S. JEAN- NOEL. 2016. Is the European Union attractive for potential

migrants? In: Employment and Migration Working Papers. Paris : OECD Publishing,

2016, no. 188.
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 MIHÁLIK, J. a J. BARDOVIČ, J. 2019. Migration:Migration: The Challenge of 

European States. Ibidem Press. ISBN 978-3838213446.  

 PAPADEMITRIOU, Demetrious. 2006. Europe and its immigrants in the 21st 

century. A new deal or a continuing dialogue of the deaf? Migration Policy Institute. 

ISBN 09742819-4-8. 

 SANSUS, L. a D. R. TROITINO. 2020. Migration to Europe: A Threat or an 

Opportunity. In: The EU in the 21st Century. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-

38399-2. 

 ZAUN, N. (2018). ‘States as Gatekeepers in EU Asylum Politics: Explaining the Non-
adoption of a Refugee Quota System’, Journal of Common Market Studies, 56/1, 44-
62. 

 MOSNEAGA, Valeriu, TURCO, Tatiana, MOSNEAGA, Gheorghe. Moldova's 
experience with NATO: an example of neutrality policy. In: David vs. Goliath: NATO war 
against Yugoslavia and its implications / Vukovič, Nebojša (ed.). 1. vyd. Belehrad 
(Srbsko) : Institute of international politics and economics, 2019. – ISBN 978-86-7067-
261-1, 417-439 
 

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

Hodnotenie predmetov 

NPRO PRO 

  

Poznámky:  - časová záťaž študenta: 150 hodín, z toho: 

Prezenčné / Kombinované štúdium (P): 24                       

samoštúdium: 126                                    

Vyučujúci: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc., 
jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 

Schválil:  

 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/006/18 Názov predmetu:  
Feminizmus ako politika v Európe 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinne voliteľný profilový predmet, prednáška     
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 3 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Celkové hodnotenie pozostáva z: 

- Aktívna účasť na stretnutiach

- Vypracovanie písomnej práce na konkrétne zadanie v rozsahu 5 000 slov.

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice:  

Prospel/Neprospel 

Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu je predstaviť študentom aktuálne výzvy a problémy ponúknuté v rámci 
dvoch najvýznamnejších textov feminizmu v Európe, a to Mary Wollstonecraft (A 
Vindication of the Rights of Women) a Simone de Beauvoir (The Other Sex) ako zdroja 
súčasného vývoja, a  aktívne o týchto skutočnostiach so študentmi diskutovať v kontexte 
vývoja Európy v súčasnosti a z pohľadu študijného programu. V rámci tohto predmetu sú 
rozvíjané vedomosti a praktické vedecké zručnosti v určených oblastiach. Ambíciou tohto 
predmetu je prepojiť konkrétne oblasti skúmania európskej spoločnosti spojených 
s Európskym feminizmom s teoretickými poznatkami daného ŠP. Po absolvovaní predmetu 
získava študent nadstavbové vedomosti o týchto problematikách a tiež o tom, aké sú 
možnosti skúmania na to naviazaných javov a následne možnosti vedeckého výskumu. Na 
konci stretnutí sa komparatívny priestor vytvorí pre vhľad do aspektov amerického 
feminizmu 3. vlny, hnutí Me Too a Time's up a prečo bol proces s Harveym Weinsteinom a 
zatknutie Jeffreyho Epsteina míľnikom 3. vlny amerického feminizmu aj z pohľadu Európy. 

Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti:  

● študent sa oboznámi s kľúčovými výzvami a problémami viazanými na určené

oblasti feministickej teórie politiky a štátu,

● študent získa vedomosti o Európskom feminizme na báze pochopenia súčasných

problémov európskej spoločnosti, na ktoré feminizmus reaguje.



● študent sa oboznámi s možnými alternatívami skúmania a hlbšie pochopí hlavný 
problém feministického hnutia po 2. svetovej vojne – rovnaké práva žien v politike 
a zamestnaní.  

Zručnosti: 

● študent porozumie konkrétnym oblastiam dotýkajúcim sa politickej teórie 
feminizmu, 

● študent získa schopnosť pomenovať problémy a výzvy viazané na feministické 
interpretácie liberalizmu, 

● študent je schopný samostatne diskutovať o detailoch textov predložených k štúdiu 
a skúmaniu v rámci predmetu v kontexte pochopenia ideologických zdrojov 
a vplyvu európskeho feminizmu v súčasnej Európe.  
 

Profesijné kompetencie: 

● študent je schopný aktívne charakterizovať na základe naštudovanej literatúry 
existujúce spoločensko-politické problémy a pomenovať atribúty, ktoré sa na ne 
viažu, 

● študent vie aplikovať získané zručnosti orientované analýzu vedeckých textov.  
 
 

Prenositeľné kompetencie: 

 Organizovanie a plánovanie práce; 

 Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť; 

 Strategické a koncepčné myslenie; 

 Analytické myslenie; 

 Kritické myslenie 

 Myslenie orientované na identifikovanie problému – identifikovanie a riešenie 
 

Stručná osnova predmetu: 
 

1. Podrobné pochopenie kľúčových bodov myšlienok Mary Wollstoncraft o ženských 
právach: vzdelanie, gramotnosť, občianske práva. 

2. Podrobné pochopenie predstáv Simone de Beauvoir o druhom pohlaví: politické práva 
a ekonomické práva, participačné práva. 

3. Podrobné pochopenie histórie žien od napoleonských čias po 21. storočie v Európe. 
4. Hnutie Me Too a jeho význam pre ďalšie smerovanie európskej spoločnosti. 
5. Hnutie Time’s up a jeho význam pre ďalšie smerovanie európskej spoločnosti. 
6. Feministický protest v 21. storočí: prípad Harveyho Weinsteina. 
7. Feministický protest v 21. storočí: prípad Jeffreyho Epsteina. 
8. Čo je to feministická zodpovednosť v liberálnej demokracii? 
9. Aká je situácia žien v západnej Európe? 
10. Aká je situácia žien v strednej Európe? 
11. Aká je situácia žien vo vojne? Texty Svetlany Alexijevičovej. 
12. Existuje štvrtá vlna feminizmu v USA? Jej porovnanie s európskym feminizmom. 

 

Odporúčaná literatúra: 

1. Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of Women, 2018. Create Space: 

London.  

2. De Beauvoir, Simone, 2010. The Other Sex. Vintage: New York. 

3. Ackerly, Brooke, 2000. Political Theory and Feminist Social Criticism, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

4. Ackerly, Brooke, and Susan Okin, 1999. “Feminist Social Criticism and the 

International Movement for Women’s Rights as Human Rights,” in Democracy’s 



Edges, I. Shapiro, C. Hacker-Cordon (eds.), Cambridge: Cambridge University 

Press, pp. 134–62. 

5. Barker, Derek, David McIver, and Noëlle McAfee, (eds.), 2012. Democratizing 

Deliberation: A Political Theory Anthology, Dayton: Kettering Foundation Press. 
6. Baer, Josette, 2015, Seven Slovak Women. Stuttgart: ibidem. 

7. Baer, Josette, 2015, Seven Czech Women. Stuttgart, ibidem. 

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

Poznámky:   

- časová záťaž študenta: 150 hodín, z toho: 

Prezenčné / Kombinované štúdium (P):   24                       

samoštúdium: 126                                  

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 

NPRO PRO 

  

Vyučujúci: Doc. Josette Baer-Hill, PhD. 
jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 

KPV/ESPO/de/004/18 

Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Typ predmetu: povinný profilový  predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  

Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 8 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Príprava a spracovanie výskumného dizajnu dizertačnej práce v druhom semestri 

doktorandského štúdia. Prezentácia a obhajoba metodologického rámca výskumu z hľadiska 

prípravy na dizertačnú skúšku.  

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice: Prospel/Neprospel 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom kurzu je viesť študentov doktorandského štúdia k príprave metodologických častí 

dizertačnej práce, vychádzajúc zo štandardov vedeckého skúmania v 

spoločenských/politických vedách. Predpokladom úspešnej prípravy je konzultácia na úrovni 

študent - školiteľ, resp. kolokviálna diskusia o možnostiach a limitoch uplatnených metodických 

postupoch pri zvolenom výskume. 

Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 

Vedomosti 

● študent si prehĺbi vedomosti o podstate výskumu v spoločenských a behaviorálnych

vedách, o podobách vedeckých výskumov a prieskumov,

● študent si prehĺbi vedomosti spojené s kľúčovými metodologickými pojmami, prístupmi

a paradigmami, ktoré sú vlastné pre aktuálny výskum v študovanej oblasti,

● študent sa hlbšie orientuje v postupoch a metódach, ktoré reprezentujú jednak zber dát,

následne ich spracovanie a v neposlednom rade vyhodnocovanie a interpretovanie,

● študent si prehĺbi vedomosti o možných postupoch využiteľných pre sledovanie /

skúmanie javov v oblasti zodpovedajúcej študijnému programu.

 Zručnosti: 

● študenti vie na vedeckej báze aplikovať výskumné postupy spojené so štruktúrovaním

skúmaného javu,

● študent vie samostatne pracovať s dátami – ovláda jednotlivé kroky spracovania,

vyhodnocovania a interpretácie dát a vie pracovať s vedeckou metodológiou,

● študent vie používať výskumné postupy spojené s prípravou techník zberu dát
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a následným zberom dát. 

 

  Profesijné kompetencie: 

● študent získa praktické kompetencie, ktoré aplikuje počas celého štúdia ako i v praxi, 

● študent je plne pripravený realizovať  samostatný kvantitatívny a kvalitatívny výskum, 

● študent je schopný formulovať v rámci zvoleného výskumu hypotézy, výskumné 

problémy a vedecké ciele, 

● študent je schopný v plnej miere aplikovať tieto vedomosti v rámci štúdia, 

● študent získava overenú zručnosť systematického a analytického myslenia nevyhnutnú 

pre úroveň vedeckého poznávania, 

● študent  je pripravený v praxi vypracovať konkrétny projekt výskumu s konkrétnou 

metodikou, spracovať a tiež interpretovať získané dáta. 

 

Prenositeľné kompetencie:  

● Organizovanie a plánovanie práce; 

● Analytické myslenie; 

● Komunikačné kompetencie; 

● Analyzovanie a riešenie problémov; 

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav; 

 

Stručná osnova predmetu: 

 

1. Úvodné stretnutie, ciele kurzu, metódy riadenia a evaluácia kurzu 

2. Predstavenie literatúry a selekcia odporúčaných zdrojov: príprava prehľadu literatúry 

    skúmaného fenoménu 

3. Výskumný problém – formulácia, predpoklady, zamerania 

4. Paradigmy výskumu: kvantitatívny, kvalitatívny, spôsoby zberu dát, limity  

    a operacionalizácia   výskumu 

5. Výskumný súbor – základný a výberový, náhodný, stratifikovaný 

6. Dotazník vs interview – alebo ich kombinácia? 

7. Hypotézy vedeckého výskumu – ako vznikajú, ako ich formulovať, potvrdenie 

a zamietnutie 

    hypotézy 

8. Spracovanie dát, štatistika, rozhovory, programové vybavenie a analýza v softvéri 

9. Vyhodnocovanie dát, interpretácia a formulácia záverov 

10. Výskumná správa – spracovanie, vedecký a technický jazyk 

11. Doplnkové výskumné metódy, overenie výsledkov výskumu 

12. Čo s výskumom ďalej alebo ako pripraviť výskumné dáta do dizertačnej práce? 
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Odporúčaná literatúra: 

Literatúra dostupná na FSV UCM: 

 MARSH, David; STOKER, Gerry (eds.) Theory and Methods in Political 

Science. 2002.  

 ONDRIA, Peter. Teórie a metódy empiricko-analyticky orientovanej politickej 

vedy. 2010.  

 FIALA, Vlastimil a kol. Teoretické a metodologické problémy evropské 

integrace. 2007. 

 NEKOLA, Martin, Hana GEISSLER a Magdalena MOURALOVÁ (eds.) Současné 

metodologické otázky veřejné politiky. 2011. 

 BRYMAN, Alan. Social Research Methods. 2016. 
 BURNHAM, Peter, Karin Gilland Lutz, Wyn Grant, Zig Layton-Henry. Research Methods in 

 Politics. 2008. 

 NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK, Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ (eds.). 

Metody výzkumu ve společenských vědách. 2019. 

 HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. 2017. 

 OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. 

2020. OCHRANA, František. Methodology of Social Sciences.2015. 

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 2005. 

 DRULÁK ,Petr a kol. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích. 2008. 

 PETERS, B. Guy. Comparative Politics: Theory and Methods. 1998. 
 

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

 Poznámky:   

  - časová záťaž študenta: 180 hodín, z toho:  

  Prezenčné / Kombinované štúdium (P):  24                       

 Samoštúdium: 156                                    

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 

NPRO PRO 

0.0 0.0 

Vyučujúci: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

jazyk výučby: slovenský 

 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021  

Schválil: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.  

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/134/19 
 

Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej 
práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 30 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 8 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021). 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V súlade so Smernicou o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, 
uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021), podmienkou pripustenia k obhajobe je 
predloženie záverečnej práce vyhotovenej v súlade s požiadavkami platných predpisov FSV 
UCM, ako i písomný súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce 
verejnosti, t. j. predloženie podpísanej licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou 
republikou. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pri obhajobe dizertačnej práce preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti 
i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu: 
 

Odporúčaná literatúra: 
- Literatúra potrebná k spracovaniu dizertačnej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:   

 Skúšobná komisia v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň záverečnej práce, 
ako aj originalitu diela v súlade s predpismi UCM. 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci: skúšobná komisia 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/134/19 
 

Názov predmetu: Obhajoba projektu 
dizertačnej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 6 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021). 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
V súlade so Smernicou o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, 
uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021), podmienkou pripustenia k dizertačnej skúške 
je predloženie projektu dizertačnej práce vyhotovenej v súlade s požiadavkami platných 
predpisov FSV UCM. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pri obhajobe projektu dizertačnej práce preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti 
i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu: 
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 
skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 
predmetoch dizertačnej skúšky.  
Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, 
vypracovanú k dizertačnej skúške, t.j. projekt dizertačnej práce. 
Skúška sa v takomto prípade koná pred komisiou za účasti školiteľa a oponenta projektu 
dizertačnej práce. Spravidla známku predseda komisie zapíše bez zbytočného odkladu do 
protokolu o skúške, do výkazu o štúdiu a do elektronického informačného systému UCM 
AIS. Absolvovanie môže byť hodnotené aj prospel - neprospel. 

Odporúčaná literatúra: 
- Literatúra potrebná k spracovaniu projektu dizertačnej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:   

 Skúšobná komisia v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň projektu 
dizertačnej práce, ako aj originalitu diela v súlade s predpismi UCM. 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci: skúšobná komisia 



Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta/inštitút: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/008/18 Názov predmetu: Perspektívy vývoja parlamentnej 

demokracie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinne voliteľný profilový predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Celkové hodnotenie pozostáva z: 

- Aktívna účasť na stretnutiach

- Vypracovanie písomnej práce na konkrétne zadanie v rozsahu 5 000 slov,

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice:  

Prospel/Neprospel 

Výsledky vzdelávania: 
Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti 

● študent sa výrazne orientuje v otázke konkurenčného elitárstva,

● študent sa na vyššej odbornej úrovni orientuje v oblasti tzv. negatívneho a pozitívneho

parlamentarizmu,

● študent si prehĺbi na vedeckej úrovni poznatky z oblasti kritiky demokratického
deficitu,

● študent plne rozumie stratégiám, nástrojom a technikám, ktoré sa v rámci politickej

praxe uplatňujú.

Zručnosti: 

● študent je schopný samostatne identifikovať nedostatky a problematické aspekty

jednotlivých prístupov ku skúmaniu demokracie v súčasnosti na vysokej odbornej

úrovni,

● študent je schopný zhodnotiť jednotlivé diškurzy a výzvy, ktoré v súčasnosti vplývajú
na postavenie a vplyv médií na demokratickú prax,

● študent je schopný samostatne identifikovať komplexný prehľad demokratizačný

zmien

● študenti je schopný rozumieť zložitým vzťahom v oblastiach ako zastupovanie skupín,

nevoličov a budúcich generácií v demokracii,
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● študent vie samostatne analyzovať merateľnosti kvality demokracie v súlade s 

princípmi liberálnej demokracie, 

 

  Profesijné kompetencie: 

● študent je schopný praktického vystúpenia v jednotlivých oblastiach obsahu 

predmetu na odbornej (vedeckej) úrovni, 

● študent vie aplikovať teoretické znalosti vo svojom vedeckom výskume a diskusii,  
● študent je schopný identifikovať tzv. hlavné mechanizmy demokracie, 

● študent je schopný pochopiť prínos digitálnej demokracie na odbornej (vedeckej) 

úrovni, 

● študent je schopný reagovať na politické zastúpenie aj nad rámec zvolených 

zástupcov na odbornej (vedeckej) úrovni. 

 
Prenositeľné kompetencie:  

● Organizovanie a plánovanie práce 

● Analytické myslenie 

● Komunikačné kompetencie 

● Analyzovanie a riešenie problémov 

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav 

 

Stručná osnova predmetu:  

1. Konkurenčné elitárstvo a technokratická vízia (vodcovská demokracia) 

2. Relevantnosť Dahlovej polyarchie v súčasnosti 

3. Koľko dôvery treba v demokracii?  

4. Úpadok moci parlamentov v súčasných demokraciách? Demokracia a autokracia – 

rodné sestry? 

5. Negatívny parlamentarizmus vs pozitívny parlamentarizmus  

6. Nepriatelia demokracie? 

7. Hlasovanie, rokovanie a delegovanie –  tri hlavné mechanizmy demokracie? 

8. Demokratická teória a demokracia v praxi – kríza vo vzťahu? 

9. Rasa, rod, viera a demokracia alebo zastupovanie skupín, nevoličov a budúcich 

generácií v demokracii. Je možné politické zastúpenie aj nad rámec zvolených 

zástupcov? Kto zastupuje najlepšie? 

10. Na čo sú nám vodcovia v demokracii? 

11. O merateľnosti kvality demokracie. 

12. Média a digitálna demokracia 

Odporúčaná literatúra: 

 APPLEBAUM, Anne. Súmrak demokracie: Zvodné lákadlo autoritárstva. N Press, 

2020. ISBN 9788099925374.192s 

 BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Parlamentarismus nebo poloprezidencialismus? 

Spor o klasifikaci středoevropských demokratických režimů. Středoevropské politické 

studie Central European Political Studies Review [online]. 2014, 16(2–3), 118-136 [cit. 

2021-03-06]. ISSN 1212-7817. Dostupné z: doi:10.5817/CEPSR.2014.23.118 

 DAHL, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-

85605-81-3. hlavne kap. 4-5 

 HELD, David. Models of Democracy, 3rd Edition. Stanford University Press. 2006 



ILP UCM 

 DER MUHLL, George Von. Robert A. Dahl and the Study of Contemporary Democracy: 

A Review Essay. The American Political Science Review [online]. 1977, 71(3) ISSN 

00030554. DOI:10.2307/1960108 

 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie 

občanské společnosti. Praha: Filosofia, 2000. Morální a politická filosofie. ISBN 

8070071346. 

 HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK, ed. Demokracie: teorie, modely, osobnosti, 

podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2007. ISBN 978-80-210-4249-0.  

 HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister 

& Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-23-5. kap. 1, 10 

 KØLVRAA, C., 2016, ‘European Fantasies: On the EU’s Political Myths and the 
Affective Potential of Utopian Imaginaries for European Identity’, Journal of Common 
Market Studies, 54/1, 169–184.  

 LINZ, Juan J. (Juan José). The Virtues of Parliamentarism. Journal of 

Democracy [online]. 1990, 1(4), 84-91 [cit. 2021-03-06]. ISSN 1086-3214. Dostupné z: 

doi:10.1353/jod.1990.0059 

 LINZ, Juan J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference? In 

The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, edited by J. J. Linz 

and A. Valenzuela. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1994 

 MUTZ, Diana C. Is Deliberative Democracy a Falsifiable Theory? Annual Review of 

Political Science [online]. 2008, 11(1), 521-538 [cit. 2020-09-23]. ISSN 1094-2939. 

Dostupné z: doi:10.1146/annurev.polisci.11.081306.070308 

 SCHIMMELFENNIG, F., 2018, ‘Liberal Intergovernmentalism and the Crises of the 
European Union’, Journal of Common Market Studies, 56/7, 1578-1594.  

 THOMPSON, Dennis F. Deliberative Democratic Theory and Empirical Political 

Science. Annual Review of Political Science [online]. 2008, 11(1), 497-520 [cit. 2020-

09-23]. ISSN 1094-2939. Dostupné z: doi:10.1146/annurev.polisci.11.081306.070555 

 TÖKÖLYOVÁ Tatiana - Děd, Marian. On a state of democratic emergency. 

European Journal of Transformation Studies. ISSN 2298-0997. 2019, 7(2). 

 

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

Hodnotenie predmetov 

NPRO PRO 

  

Poznámky:   

- časová záťaž študenta: 240 hodín, z toho: 

Prezenčné / Kombinované štúdium (P):   24                       

samoštúdium: 219                                     

Vyučujúci: doc. PhDr. Tatiana Tőkőlyová, PhD. 
jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 

Schválil:  

 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/132/19 
 

Názov predmetu: Štátna skúška – 
Európska integrácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 6. 
Doktorand v trojročných študijných programoch v externej forme doktorandského štúdia sa 
prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na 
doktorandské štúdium. Súčasťou dizertačnej skúšky je vykonanie štátnej skúšky z predmetu 
Európska integrácia. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety:  
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021).  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienky pripustenia k štátnej skúške určuje Smernica o náležitostiach záverečných prác, 
ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021). 
Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, 
vypracovanú k dizertačnej skúške. 
Skúšky z jednotlivých predmetov môže doktorand absolvovať aj v priebehu študijnej časti 
doktorandského štúdia pred rozpravou o písomnej práci k dizertačnej skúške na návrh 
školiteľa po súhlase predsedu OK. Skúška sa v takomto prípade koná pred komisiou za 
účasti vyučujúceho predmetu, školiteľa (v odôvodnených prípadoch ním poverenej osoby) a 
ďalších dvoch členov bez prítomnosti oponenta. Absolvovanie jednotlivých predmetov sa 
hodnotí známkou, pričom hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice tvorenej 
šiestimi klasifikačnými stupňami. Spravidla známku predseda komisie zapíše bez 
zbytočného odkladu do protokolu o skúške, do výkazu o štúdiu a do elektronického 
informačného systému UCM AIS. Absolvovanie jednotlivých predmetov môže byť 
hodnotené aj prospel - neprospel. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pri štátnej skúške preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu:  
1. Inštitúcie EÚ – štruktúra, mechanizmy a fungovanie v post-Lisabonskom období – 

základný prehľad štruktúry, mechanizmov a fungovania inštitúcií EÚ. Inštitucionálne 
dilemy Európy: Aké inštitúcie a akú ústavu pre koľko štátov? 

2. Demokratické dilemy Európy: Dilema smerom k demokracii, legitimite a vládnutiu 
3. Supranacionálna a intergovernmentálna paradigma vo vývoji EÚ (ES) od Rímskych 

zmlúv po súčasnosť – interpretácia historických míľnikov v kontextu dvoch hlavných 
paradigiem. 

4. Európska integrácia v teóriách: od federalizmu a funkcionalizmu po sociálny 
konštruktivizmus a post-modernizmus – prehľad základných teórií európskej 
integrácie. 



5. Problémy európskeho vládnutia: problematika legitimity, demokratického deficitu a 
iné výzvy – prehľad v aktuálnych výzvach EÚ spojených s jej inštitúciami, debata o 
budúcnosti EÚ. 

6. Občianske dimenzie EÚ: koncepty a modely európskej identity, európske občianstvo 
a možnosti občianskej participácie na politických procesoch. 

7. Formovanie Európskeho volebného a straníckeho systému v historickej perspektíve. 
8. Problematika rozširovania EÚ v kontexte jednotlivých rozšírení – špecifiká 

rozširovania EÚ o jednotlivé štáty a skupiny štátov. 
9. Vojenský potenciál EÚ. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ: vývoj, 

inštitúcie a nástroje (vrátane obrannej dimenzie) – znalosť vývoja a nastavení 
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vrátane historických súvislostí. 
Inštitucionálny vzťah medzi EÚ a NATO pri realizácii Bezpečnostnej a obrannej 

1. politiky v euroatlantickom priestore. 
10. Viacúrovňové vládnutie (MLG) a presadzovanie národných a regionálnych záujmov 

v EÚ – hlavné medzivládne platformy, Výbor regiónov a kontrola princípu 
subsidiarity, vrátane zapojenia národných parlamentov. 

11. Politické líderstvo v EÚ. 
12. Právo v EÚ: nástroje, procesy, inštitúcie a ich vývoj vrátane spolupráce v oblasti 

vnútra a justície – problematika primárneho a sekundárneho práva, súdny systém, 
Europol, Eurojust, Európsky zatýkací rozkaz, judicializácia ako nástroj riadenej 
integrácie? A ďalšie súvisiace témy. 

13. Europeizácia v post-lisabonskej dobe: bariéry a maximá jej vplyvu. 
14. Výzvy a poučenia z postBerxitového obdobia pre EÚ v oblasti politických vzťahov. 
15. Formovanie občianskej spoločnosti EÚ. 
16. Geopolitické aspekty zahraničnej politiky EÚ. Vzťahy EÚ a vybraných častí sveta 

(USA, Rusko, Čína, štáty AKP a ďalšie) – prehľad o súčasnej politickej agende a 
výzvach vzájomnej spolupráce. 

17. EÚ ako aktér v riešení krízy: kríza Eurozóny, migračná kríza, boj proti Covid-19 – 
prehľad činnosti EÚ pri zvládaní rôznych kríz – budovanie záchranných 
mechanizmov Eurozóny, migračná a azylová politika EÚ, opatrenia EÚ v boji proti 
Covid-19. 

18. Euroskepticizmus a jeho prejavy: od teórie k praxi (Brexit) – prehľad v rámci 
teoretických prístupov k euroskepticizmu, príčiny a jeho praktické prejavy, vrátane 
znalosti vývoja okolo Brexitu. 

19. Prehľad politík EÚ: od budovania spoločného trhu po menovú úniu – znalosť 
základných charakteristík voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu, stupňov 
ekonomickej integrácie a špecifík menovej únie, vrátane problematiky jej výstavby. 

20. Prehľad politík EÚ: spoločná poľnohospodárska politika, regionálna politika a politika 
životného prostredia – orientácia v rámci vývoja hlavných politík EÚ – ciele, nástroje, 
programové dokumenty, súčasné problémy. 

21. Prehľad politík EÚ: dopravná politika, energetická politika a ďalšie politiky EÚ - 
orientácia vo vývoji hlavných politík EÚ – ciele, nástroje, programové dokumenty, 
súčasné problémy. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 BÖRZEL,T.; RISSE,T. 2017. Fromthe euro to the Schengencrises: European 
integration theories,[online]. Vol. 25, num.1. ISSN: 1350-1763. Dostupné 
na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/abs 
/10.1080/13501763.2017.1310281>.  

 BULMER, S. 2008. Theorizing Europeanization. In: Europeanization: New Research 
Agendas. London: PalgraveMacmillan, 2008. p.46-57. ISBN 978-0-230-58452-5. 

 DEHOUSSE,  R.,  2015.  The  New  Supranationalism.  ECPR  General  
Conference.[online]. Montreal, 2015. 27s. Dostupné na internete: 

 <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/281383a5-0285-4417-a613-
eed8cd5d36bd.pdf>.  



 DEUTSCH, K. W. 1953. Nationalism and social communication. Cambridge: MIT 
Press,1953.355s. ISBN 0-262-04002-6 .  

 DEUTSCH, K.W.2003. Růst národů. In: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 
Slon, 2003.s. 54-70. ISBN 80-86429-20-2.  

 DRULÁK, P. 2010. Teorie mezinárodních vztahů. 2.vyd. Praha: Portál, 2010. 224 s. 
ISBN 978-80-7367-721-3.  

 DRULÁKOVÁ,  R.;  DRULÁK,  P.  2011.  Tvorba  a  analýza  zahraniční  politiky.  
Praha:Nakladatelství Oeconomica, 2011. 184 s. ISBN 978-80-245-1815-2.  

 FIALA, V. a kol., 2011. Prosazování národních zájmů členských zemí EU. 
Lotyšsko, Litva a Estonsko. Olomouc: Iuridicum Olomouncense, 2011. 191 s. ISBN 
978-80-87382-20-2.  

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2009. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2009. 805 s. 9788073251802.  

 FIALA, P.; KRUTÍLEK, O.; PITROVÁ, M. 2018. Evropská únie. 3. vyd. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2018. 990s. ISBN 978-80-7325-450-6.  

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2001. Inštitucionální limity rozšiřování EU. In: Rozširování 
ES/EÚ. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 164-178. ISBN 80-210-2645-6. 

 FRIIS, L. 2003. EU Enlargement- And thentherewere 28? In: The European Union: 
How does it Work? New York: Oxford University Press, 2003. s.177-195. ISBN 0-19-
924766-8.  

 GOEBEL, R. 2013. Supranational? Federal? Intergovernmental? The Governmental 
Structure of the European Union After th eTreaty of Lisbon. In: Columbia Journal of 
European Law, [online]. 2013. Vol.20. s. 77-142. Dostupné na internete: 
<https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/577/>.  

 HAAS, E. 1958. The Uniting of Europe: political, social and economical forces, 1950-
1957.Stanford: Stanford University Press, 1958. 552 s. 

 HAAS, E. 1961. International Integration: The European and the Universal process. 
In:International Organization. 15 (3), 1961. s. 366-392.  

 HALLER, M.; RESSLER, R. 2006. National and European identity. In: Revue 
Francaise de Sociologie. vol. 47, č. 4. s. 817-850. ISSN 0035-2969.  

 HEISENBERG, D.; RICHMOND, A. 2011. Supranational institution-building in the 

European Union: a comparison of the European Court of Justice and the European 

Central Bank. In: Journal of European Public Policy. Vol. 9, No.2. s. 201-218. ISSN 

1350-1763. 

 KARAS, V.; KRÁLIK, A. 2012. Právo Európskej únie. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 
526 s.ISBN 978-80-7179-287-1.  

 KRATOCHVÍL, P. 2008. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. 224 s. ISBN 
978-80-7367-467-0.  

 RENAN, E. 2003. Co je to národ. In:Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, 
2003.s.24-36.ISBN 80-86429-20-2. 

 ŘÍCHOVÁ, B. 2014. Přehled moderních politologických teorií. 3.vyd. Praha: Portál, 
2014.304s. ISBN 978-80-262-0742-9. 

 ŠIŠKOVÁ, N.; STEHLÍK, V. 2007. Evropské právo- Ústavní základy Evropské unie. 
Praha:Linde, 2007. 310s. ISBN 978-80-7201-680-8. 

 

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

Poznámky:   

 Skúšobná komisia na štátnych skúškach v rámci obhajoby hodnotí odpoveď študenta 
v súlade s obsahom absolvovaného študijného programu a v súlade so Študijným 
poriadkom UCM (2020). Úspešné absolvovanie uvedeného o stupňa štúdia spočíva v 
riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. 



Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci:  
Štátna skúška z tohto predmetu, ako súčasť dizertačnej skúšky, sa koná pred skúšobnou 
komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva dekan na základe návrhu predsedu odborovej 
komisie alebo SOK. Komisia má najmenej štyroch členov, z ktorých aspoň jeden nie je z 
pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. Zloženie komisie upravuje zákon o VŠ. Školiteľ 
doktoranda je členom komisie a zúčastňuje sa na dizertačnej skúške bez práva hlasovať o 
výsledku skúšky. Oponent je členom skúšobnej komisie a pri rozhodovaní o výsledku 
dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak oponent predložil záporný posudok, je jeho účasť 
podmienkou konania dizertačnej skúšky. V prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia 
inštitúcia, jeden člen komisie je z tejto externej vzdelávacej inštitúcie. 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/131/19 
 

Názov predmetu: Štátna skúška – Teórie 
politiky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinný predmet 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 6. 
Doktorand v trojročných študijných programoch v externej forme doktorandského štúdia sa 
prihlasuje a vykoná dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na 
doktorandské štúdium. Súčasťou dizertačnej skúšky je vykonanie štátnej skúšky z predmetu 
Európska integrácia. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 
V súlade s Odporúčaným študijným programom EŠPO, Študijným poriadkom UCM (2020) 
a Smernicou o doktorandskom štúdiu (2021).  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienky pripustenia k štátnej skúške určuje Smernica o náležitostiach záverečných prác, 
ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (2021). 
Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, 
vypracovanú k dizertačnej skúške. 
Skúšky z jednotlivých predmetov môže doktorand absolvovať aj v priebehu študijnej časti 
doktorandského štúdia pred rozpravou o písomnej práci k dizertačnej skúške na návrh 
školiteľa po súhlase predsedu OK. Skúška sa v takomto prípade koná pred komisiou za 
účasti vyučujúceho predmetu, školiteľa (v odôvodnených prípadoch ním poverenej osoby) a 
ďalších dvoch členov bez prítomnosti oponenta. Absolvovanie jednotlivých predmetov sa 
hodnotí známkou, pričom hodnotenie sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice tvorenej 
šiestimi klasifikačnými stupňami. Spravidla známku predseda komisie zapíše bez 
zbytočného odkladu do protokolu o skúške, do výkazu o štúdiu a do elektronického 
informačného systému UCM AIS. Absolvovanie jednotlivých predmetov môže byť 
hodnotené aj prospel - neprospel. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pri štátnej skúške preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti i kompetencie. 
 

Stručná osnova predmetu:  
1. Od minimalistickej po maximalistickú koncepciu demokracie: hlavní predstavitelia a 

ich koncepcie 
2. Premeny politických systémov v kontexte vývojových trendov (modernizácia, 

demokratizácia) 
3. Súčasné trendy vo vývoji parlamentných režimov v Európe 
4. Genéza súčasného konštitucionalizmu 
5. Preferencie a volebné správanie (priestorové modely volebného správania, typológie 

volebného správania) 
6. Súťaživosť a elity (priestorové modely straníckej súťaživosti tzv. incumbency 

advantage) 
7. Volebné systémy a politická súťaživosť 



8. Politické strany v 21. storočí: Výzvy a perspektívy prežitia 
9. Zostavenie vlády, vládna stabilita a výkonnosť 
10. Politické strany a stranícke systémy: vývoj straníckej organizácie a nové formy 

straníctva 
11. Fungovanie a tvorba menšinových vlád 
12. Aktuálne otázky komparatívnej politiky 
13. Demokracie z pohľadu ideológií: vzťah demokracie k jednotlivým ideológiám 
14. Možnosti konsenzuálnej a väčšinovej demokracie na Slovensku 
15. Vládne modely a koaličné správanie vlád na Slovensku 
16. Medzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie 
17. Diskutujte vývoj politík Európske únie v 21. storočí vo vzťahu k predmetu Vašej 

doktorandskej práce. 
18. Porovnajte kompetencie EÚ a členských štátov v oblasti politiky, ktorá ovplyvňuje 

tému Vašej dizertačnej práce.  

Odporúčaná literatúra: 

 BÖRZEL,T.; RISSE,T. 2017. Fromthe euro to the Schengencrises: European 
integration theories,[online]. Vol. 25, num.1. ISSN: 1350-1763. Dostupné 
na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/abs 
/10.1080/13501763.2017.1310281>. 

 BULMER, S. 2008. Theorizing Europeanization. In: Europeanization: New Research 
Agendas. London: PalgraveMacmillan, 2008. p.46-57. ISBN 978-0-230-58452-5. 

 DEHOUSSE,  R.,  2015.  The  New  Supranationalism.  ECPR  General  
Conference.[online]. Montreal, 2015. 27s. Dostupné na internete: 

 <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/281383a5-0285-4417-a613-
eed8cd5d36bd.pdf>. 

 DEUTSCH, K. W. 1953. Nationalism and social communication. Cambridge: MIT 
Press,1953.355s. ISBN 0-262-04002-6 . 

 DEUTSCH, K.W.2003. Růst národů. In: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 
Slon, 2003.s. 54-70. ISBN 80-86429-20-2. 

 DRULÁK, P. 2010. Teorie mezinárodních vztahů. 2.vyd. Praha: Portál, 2010. 224 s. 
ISBN 978-80-7367-721-3. 

 DRULÁKOVÁ,  R.;  DRULÁK,  P.  2011.  Tvorba  a  analýza  zahraniční  politiky.  
Praha:Nakladatelství Oeconomica, 2011. 184 s. ISBN 978-80-245-1815-2. 

 FIALA, V. a kol., 2011. Prosazování národních zájmů členských zemí EU. 
Lotyšsko, Litva a Estonsko. Olomouc: Iuridicum Olomouncense, 2011. 191 s. ISBN 
978-80-87382-20-2. 

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2009. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2009. 805 s. 9788073251802. 

 FIALA, P.; KRUTÍLEK, O.; PITROVÁ, M. 2018. Evropská únie. 3. vyd. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2018. 990s. ISBN 978-80-7325-450-6. 

 FIALA, P.; PITROVÁ, M. 2001. Inštitucionální limity rozšiřování EU. In: Rozširování 
ES/EÚ. 

 Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 164-178. ISBN 80-210-2645-6. 

 FRIIS, L. 2003. EU Enlargement- And thentherewere 28? In: The European Union: 
How does it Work? New York: Oxford University Press, 2003. s.177-195. ISBN 0-19-
924766-8. 

 GOEBEL, R. 2013. Supranational? Federal? Intergovernmental? The Governmental 
Structure of the European Union After th eTreaty of Lisbon. In: Columbia Journal of 
European Law, [online]. 2013. Vol.20. s. 77-142. [cit.2019-10-18]. Dostupné na 
internete: <https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/577/>. 

 HAAS, E. 1958. The Uniting of Europe: political, social and economical forces, 1950-
1957.Stanford: Stanford University Press, 1958. 552 s. 

 HAAS, E. 1961. International Integration: The European and the Universal process. 
In:International Organization. 15 (3), 1961. s. 366-392. 



 HALLER, M.; RESSLER, R. 2006. National and European identity. In: Revue 
Francaise de Sociologie. vol. 47, č. 4. s. 817-850. ISSN 0035-2969. 

 HEISENBERG, D.; RICHMOND, A. 2011. Supranational institution-building in the 
European Union: a comparison of the European Court of Justice and the European 
Central Bank. In: Journal of European Public Policy. Vol. 9, No.2. s. 201-218. ISSN 
1350-1763. 

 KARAS, V.; KRÁLIK, A. 2012. Právo Európskej únie. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 
526 s.ISBN 978-80-7179-287-1. 

 KRATOCHVÍL, P. 2008. Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. 224 s. ISBN 
978-80-7367-467-0. 

 RENAN, E. 2003. Co je to národ. In: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon, 
2003.s.24-36.ISBN 80-86429-20-2. 

 ŘÍCHOVÁ, B. 2014. Přehled moderních politologických teorií. 3.vyd. Praha: Portál, 
2014.304s. ISBN 978-80-262-0742-9. 

 ŠIŠKOVÁ, N.; STEHLÍK, V. 2007. Evropské právo- Ústavní základy Evropské unie. 
Praha: Linde, 2007. 310s. ISBN 978-80-7201-680-8. 

 

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

Poznámky:   
 Skúšobná komisia na štátnych skúškach v rámci obhajoby hodnotí odpoveď študenta 
v súlade s obsahom absolvovaného študijného programu a v súlade so Študijným 
poriadkom UCM (2020). Úspešné absolvovanie uvedeného o stupňa štúdia spočíva v 
riadnom skončení štúdia a vykonaní štátnej skúšky. 

Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX NPRO PRO abs neabs 

          

Vyučujúci:  
Štátna skúška z tohto predmetu, ako súčasť dizertačnej skúšky, sa koná pred skúšobnou 
komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva dekan na základe návrhu predsedu odborovej 
komisie alebo SOK. Komisia má najmenej štyroch členov, z ktorých aspoň jeden nie je z 
pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. Zloženie komisie upravuje zákon o VŠ. Školiteľ 
doktoranda je členom komisie a zúčastňuje sa na dizertačnej skúške bez práva hlasovať o 
výsledku skúšky. Oponent je členom skúšobnej komisie a pri rozhodovaní o výsledku 
dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak oponent predložil záporný posudok, je jeho účasť 
podmienkou konania dizertačnej skúšky. V prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia 
inštitúcia, jeden člen komisie je z tejto externej vzdelávacej inštitúcie. 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

 



INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: 

KPV/ESPO/ 

de/001/18 

Názov predmetu: Výskumný projekt 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinne voliteľný predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Účasť na prednáškach a kolokviálnych prezentáciách doktorandov. Príprava výskumného 
projektu dizertačnej práce, prezentácia, konzultácia a predloženie spracovaného projektu na 
vyhodnotenie. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom kurzu je viesť študentov doktorandského štúdia k príprave projektu výskumu 
dizertačnej práce, vychádzajúc zo štandardov vedeckého skúmania v 
spoločenských/politických vedách. Študenti sú schopní samostatne vedecky spracovať 
výskumný problém, aplikovať zložité metodické postupy, systémovo zbierať a spracovať 
empirické dáta. Predpokladom úspešnej prípravy je konzultácia na úrovni študent - školiteľ, 
resp. kolokviálna diskusia o možnostiach a limitoch uplatnených metodických postupoch pri 
zvolenom výskume. 

 
Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti: 

● študent si prehĺbi terminológiu, ktorá sa vzťahuje na akademické písanie a je 
nevyhnutnou súčasťou spracovania dizertačnej práce, 

● študent si prehĺbi vedomosti spojené s organizáciu práce, so štruktúrou záverečnej práce 
a jednotlivými časťami záverečnej práce pri zohľadnení aktuálne platných smerníc a 
nariadení, 

● študent si prehĺbi poznatky o definovaných kritériách pre tento typ prác s ohľadom na 
aktuálne platné smernice a štandardy, a to prostredníctvom tzv. ukážok chýb a omylov, 

● študent je oboznámený s jednotlivými formami preberania informácií do textu, 
spôsobom odkazovania preberaných informácií a požiadavkami kladenými na 
dodržanie akademickej etiky pri práci s literatúrou. 

 Zručnosti: 

● študenti si prehĺbi vedomosti spojené s výskumnými postupmi pri štruktúrovaní 
skúmaného javu, cez „príklady dobrej praxe“, tzv. best practice si prehĺbi vedomosti 
spojené s vykreslením   najčastejších nedostatkov, 

● študent vie samostatne pripraviť a spracovať vedecký text, ktorý spĺňa nielen obsahové, 
ale aj formálne požiadavky, 

● študent disponuje prehĺbenými  a utvrdenými zručnosťami, ktorých základy si osvojil 
počas štúdia a preklápa ich cez praktické príklady do nastavenia svojej dizertačnej 
práce, 

● študent si prehĺbil zručnosti spojené s korektnou prácou s literatúrou a tiež s 
vyhľadávaním relevantných zdrojov. 

  Profesijné kompetencie: 

● študent získa praktické kompetencie potrebné k príprave metodologických parametrov, 



obsahovej náplne a štruktúry dizertačnej práce tak, aby zodpovedala aktuálnym 
potrebám spoločensko - vedného výskumu a diskurzu, 

● študent si prehĺbi kompetencie v oblasti vedeckého prístupu a vedeckého jazyka, 
● študent je plne schopný formulovať v rámci zvoleného výskumu hypotézy, výskumné 

problémy, výskumné otázky a vedecké ciele a je schopný aplikovať tieto vedomosti v 
rámci písania dizertačnej práce, 

●  študent získa hlbšie teoretické znalosti previazané s praktickými zručnosťami, ktoré sú 
nevyhnutné pre spracovanie dizertačnej práce a v súlade s akademickou etikou. 

  Prenositeľné kompetencie:  

● Organizovanie a plánovanie práce; 

● Analytické myslenie; 

● Komunikačné kompetencie; 

● Analyzovanie a riešenie problémov; 

● Kultivovaný a odborný písomný i ústny prejav. 

 

Stručná osnova predmetu: 
1. Veda a vedecký prístup (vedecká terminológia a vedecký jazyk)  

2. Výskumný projekt – definícia a podoby výskumného projektu v politických vedách 

3. Originalita, profesionalita, nezávislé kritické myslenie 

4. Ontologické, metodologické a epistemologické aspekty projektu výskumu 

5. Veľká teória alebo Grand Theory výskumného projektu 

6. Teória vo výskumnom projekte – teórie, modely a hypotézy, zovšeobecňovanie, ako 
spraviť z dát teórie 

7. Výber metodológie a výber prípadu alebo ako písať návrh výskumného projektu 

8. Prvé strany projektu alebo štruktúra projektu výskumu – prehľad literatúry, kapitola 
o metodológii, kapitoly o dátach 

9. Praktické skúsenosti – ako pripraviť výskumný projekt v národnej grantovej schéme 
(APVV, KEGA, VEGA) 

10. Praktické skúsenosti – ako pripraviť výskumný projekt v európskej grantovej schéme 
(Visegrad, HEurope, Erasmus+) 

11. Prezentácia výskumných projektov dizertačnej práce – diskusia, komentáre, návrhy 

12. Záverečné vyhodnotenie výskumných projektov, odporúčania pre spracovanie 
metodológie vedeckej práce 

 

Odporúčaná literatúra: 

 BERRY, Ralph. The Research project. How to write it. Edition 5. London: Routledge, 
2004. 140 s. ISBN 9780415334457 

 KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2005. 
162 s. ISBN 8089132103. 

 MEŠKO, Dušan a kol. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-
8063-392-9.  

 ONDREJKOVIČ, Peter. Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách. Levice: 
Clientservice, 2017.  ISBN 978-80-972661-0-3 

 978-80-972661-0-3 

 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada Publishing, 
2009. 192 s. ISBN 9788024730066.  

 SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: IKAR, 2005.328 s. ISBN 
8055109044. 

 

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

 Poznámky:   

 - časová záťaž študenta: 180 hodín, z toho:  

 Prezenčné / Kombinované štúdium (P): 24                       

 Samoštúdium: 156                                    



Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

NPRO PRO 

0.0 0.0 

Vyučujúci: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

jazyk výučby: slovenský 

Dátum poslednej zmeny: 28.06.2021 

Schválil: prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta: Fakulta sociálnych vied 

Kód predmetu: KPV/ESPO/de/006/18 Názov predmetu:  
Výzvy súčasného parlamentarizmu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích 
činností:  
Typ predmetu: povinne voliteľný predmet, prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 týždenne 
Metóda štúdia: prezenčná  
Forma štúdia: externá 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester / trimester štúdia: 2 

Stupeň štúdia: III. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 
Celkové hodnotenie pozostáva z:  

- Aktívna účasť na stretnutiach 

- Príprava a spracovanie výskumného dizajnu dizertačnej práce v druhom semestri 

doktorandského štúdia. Prezentácia a obhajoba metodologického rámca výskumu z 

hľadiska prípravy na dizertačnú                   skúšku. 

 

Práca musí spĺňať kritéria vyplývajúce zo smernice FSV o písaní záverečných prác. 

Klasifikačný stupeň bude určený na základe stupnice:  

Prospel/Neprospel 

 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je predstaviť študentom aktuálne výzvy a problémy súčasného 

parlamentarizmu a súčasne s nimi o týchto skutočnostiach aktívne diskutovať. V rámci 

tohto predmetu sú rozvíjané vedomosti a praktické vedecké zručnosti v určených 

oblastiach. Ambíciou tohto predmetu je prepojiť na konkrétnych oblastiach spojených 

s parlamentarizmom teoretické poznatky s príslušnou vedeckou metodológiou vhodnou 

pre aplikovanie konkrétnych podôb vedeckých výskumov. Po absolvovaní predmetu 

získava študent nadstavbové vedomosti o týchto problematikách a tiež o tom, aké sú 

možnosti dekompozície na to naviazaných javov a následne možnosti vedeckého 

výskumu. 

 

Študent po absolvovaní predmetu získa tieto vedomosti, zručnosti, kompetencie: 
Vedomosti:  

● študent sa oboznámi s kľúčovými výzvami a problémami viazanými na určené 

oblasti spojené s parlamentarizmom, 

● študent získa vedomosti o možných spôsoboch dekompozície javov viazaných na 

určené oblasti zahrnuté pod parlamentarizmus, 

● študent sa oboznámi s možnými alternatívami skúmania javov viazaných na určené 
oblasti parlamentarizmu. 
 



Zručnosti: 

● študent porozumie konkrétnym oblastiam dotýkajúcim sa parlamentarizmu, 
● študent získa schopnosť pomenovať problémy a výzvy viazané na 

parlamentarizmus, 
● študent je schopný samostatne navrhnúť dekompozíciu javu spadajúceho pod 

koncept parlamentarizmu, následne s ohľadom na to je schopný aplikovať svoje 
predchádzajúce metodologické poznatky a navrhnúť tak postup výskumu, prípadne 
realizovať samotný výskum/prieskum. 

Profesijné kompetencie: 

● študent je schopný aktívne charakterizovať na základe dát a predchádzajúcich 
výskumov existujúce spoločensko-politické problémy a pomenovať atribúty, ktoré 
sa na ne viažu, 

● študent vie aplikovať získané zručnosti orientované na dekompozíciu javu, keďže 
získanie tejto zručnosti je prenositeľné na akýkoľvek iný výskum / prieskum 

● študent je schopný získať relevantné a korektné dáta s ohľadom na vlastnú 
predchádzajúcu operacionalizácu konštruktov, 

● študent je schopný v praktickom profesijnom živote vystupovať ako odborník, ktorý 
pristupuje k aktuálnym spoločensko-politickým javom a fenoménom s kritickým 
myslením, so schopnosťou identifikovať, pomenovať, analyzovať vedecký problém, 
následne na základe relevantných dát a s ohľadom na aktuálne poznanie realizovať 
výskum / prieskum určeného javu.  

Prenositeľné kompetencie: 

 Organizovanie a plánovanie práce; 

 Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť; 

 Strategické a koncepčné myslenie; 

 Analytické myslenie; 

 Kritické myslenie 

 Myslenie orientované na identifikovanie problému – identifikovanie a riešenie 
 

Stručná osnova predmetu: 
 

1. Úvodné stretnutie – problém výskumu parlamentarizmu, dekompozícia javov, 
metodológia výskumu 

2. Výzvy a problémy v súvislosti s vývojom parlamentarizmu v súčasných štátoch 
3. Výzvy a problémy vo vzťahu k deľbe moci v parlamentarizme 
4. Výzvy a problémy vo vzťahu demokracia a parlamentarizmus 
5. Výzvy a problémy priamej a nepriamej demokracie v parlamentarizme 
6. Výzvy a problémy volieb a volebného správania v parlamentarizme 
7. Výzvy a problémy volebných systémov v parlamentarizme 
8. Výzvy a problémy parlamentarizmu vo vzťahu k volebnému inžinierstvu 
9. Výzvy a problémy politickej participácie v parlamentarizme 
10. Výzvy a problémy straníckych systémov a politických strán v parlamentarizme 
11. Výzvy a problémy parlamentarizmu v čase globalizácie 
12. Záverečné stretnutie 

 

Odporúčaná literatúra: 
1. BAER, J. 2001. Boxing and Politics in Slovakia: 'Meciarism' Roots, Theory, Practice. 

In: Democratization. Vol. 8, No. 2, pp. 97-116. 

2. BARDOVIČ, J. 2016. Bariéry politickej participácie – volebný cenzus a jeho historický 

kontext v slovenských podmienkach. In: Občianstvo a občianska spoločnosť (Stav – 

Kontexty – Perspektívy). Košice: UPJŠ, 2016. s. 66-81. 



3. BARDOVIČ, J. 2016. Politické strany - pragmatický aktér v procese tvorby politiky? 

In: Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. Roč. 3, č. 2 ISSN 1339-

5637. s. 99-110. 

4. BARDOVIČ, J. 2017. Development of Social-Democratic Ideas in Slovakia after 

1989. In: The Quality of Democracy in the New Political Era : Proceedings of the 4th 

Academos Conference 2017 Bologna: Filodiritto, 2017. ISBN 978-88-95922-86-7, s. 

99-104. 

5. BARDOVIČ, J. 2017. Majoritarian Formula and the relationship of Majority and 

Minority - Slovak Experience. In: Public Economics and Administration 2017: 

Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava : VŠB - 

Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4131-1; ISSN 1805-9104, 

S. 32-35. 

6. BARDOVIČ, J. 2017. Selected (De)Formations of Proportional Representation 

Electoral System Used in the Slovak Republic. In: Annual Conference Faculty of 

Social Sciences UCM Trnava. Public Administration. Trnava: FSV UCM, 2017. s. 53-

64. ISBN 978-80-8105-866-0. 

7. BARDOVIČ, J. 2017. Selected Issues of Introduction of Several Multi-Member 

Constituencies in Elections to the National Council of the Slovak Republic. In: Current 

Trends and Public Administration: Conference Proceeding. Uherské Hradiště: 

Faculty of Administration and Economic Studies, 2017. s. 71-84  ISBN 978-80-

906614-5-5. 

8. BARDOVIČ, J. 2021. Voľby a volebné systémy. Trnava: UCM, 2021. ISBN 978-80-

572-0206-6 

9. BARDOVIČ, J. 2022. Voľby 2020: volebná podpora a jej premeny. Trnava: UCM 

v Trnave. ISBN 978-80-572-0230-1 

10. BRADY, H. E.; VERBA. S.; SCHLOZMAN, K. L. 1995. Beyond SES: A Resource 

Model of Political Participation. In: American Political Science Review. Vol. 89, No. 

2, 1995. s. 271-194. ISSN 0003-0554. 

11. BZDILOVÁ, R.; EŠTOK, G.; BARDOVIČ , J. 2018. Voľby a volebná problematika 

v štátoch EÚ. Košice: UPJŠ, 2018. 

12. DAHL, R. 2001. O demokracii. Praha: Portál. 192 s. ISBN 80-7178-422-2. 

13. FILIPEC, O. 2019. Challenging Trends within Slovak Party System in the Context of 

2016 Elections to the National Council of the Slovak Republic. In: Politics in Central 

Europe. Vol. 15, No. 1, 2019. s. 7-34. ISSN 1801-3422. 

14. GBÚROVÁ, M. 2018. Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch 

nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. Trnava: UPJŠ. ISBN 978-80-

8152-699-2. 

15. GYÁRFÁŠOVÁ, O.; BAHNA, M.; SLOSIARIK, M. 2017. Sila nestálosti: volatilita 

voličov na Slovensku vo voľbách 2016. In: Středoevropské politické studie. Vol. 14, 

No. 1, 2017. s. 1-24. ISSN 1212-7817. 

16. HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L. 2010. Politické strany. Původ, ideologie a 

transformace politických stran v západní a střední Evropě. Havlíčkův Brod: Grada. 

320 s. ISBN 978-80-247-3192-6. 

17. KERLINGER, F. N. 1972. Základy výzkumu chování. Praha: Academia, 1972. 

18. LAAKSO, M.; TAAGEPERA, R. 1979. “Effective” Number of Parties: A Measure with  

Application to West Europe. In: Comparative Political Studies Vol. 12, No. 1, 1979. 

pp. 3–27.  



19. LEBEDA, T. 2008. Volební systémy poměrného zastoupení. Mechanismy, 
proporcionalita a politické konsekvence. Praha: Karolinum, 2008. 162 s. ISBN 978-
80-246-1523-3. 

20. LIJPHART, A. 1984. Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus 

Government in Twenty-One Countries. London: Yale University Press.229 s. ISBN 

0-300-03182-3. 

21. REIF, K.; SCHMITT, H. 1980. Nine Second-Order National Elections – A Conceptual 

Framework for the Analysis of European Election Results. In: European Journal of 
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