INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Kód predmetu: KFI/
ZakPolit/15

Názov predmetu: Základy politológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 26 / 26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude hodnotená dochádzka študenta na prednáškach a seminároch, za ktorú môže získať
maximálne 24 bodov. Na seminároch bude študent povinný aktívne pracovať a zapájať sa do diskusie o
politologických otázkach, za čo bude ohodnotený na maximálne 10 bodov. Na seminároch bude študent povinný
vypracovať a predstaviť prezentáciu na vybranú politologickú tému, za čo získa maximálne 16 bodov. Na konci
semestra študent absolvuje test, ohodnotený na maximálne 20 bodov (minimum, ktoré musí získať je 10 bodov). Po
úspešnom absolvovaní testu bude študent pripustený k ústnej skúške, za ktorú môže získať maximálne 30 bodov. Na
záverečné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C
najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými pojmami, koncepciami a teoretickými smermi nevyhnutnými pre chápanie
historických súvislostí teórie i praxe politiky rovnako ako aj aktuálneho politického diskurzu. Študent získa prehľad
najrozšírenejších politických inštitúcií, spôsobov ich fungovania a kategorizácie. Porozumie podstate, funkciám a
procesom fungovania politického systému, štátu, politických strán, mechanizmu tvorby politickej reprezentácie a
komparácii volebných systémov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem politológie. Vznik, predmet, časti a smery politológie.
2. Politické systémy. Delenie politických systémov.
3. Demokracia a diktatúra. Zmeny politických systémov.
4. Štát. Vznik a teórie vzniku štátu. Atribúty štátu. Formy štátu. Funkcie štátu. Suverenita štátu. Právny štát.
5. Politické strany. Vznik, význam a úlohy politických strán.
6. Typy politických strán a ideológie, z ktorých vychádzajú.
7. Volebné systémy. Voľby a ľudové hlasovanie. Typy a úlohy volieb. Volebné správanie.
8. Politická moc. Štátna moc. Deľba moci. Legitimita moci. Vláda. Formy vlády.
9. Občianstvo. Občianske práva, slobody a povinnosti. Občianska spoločnosť. Ľudské práva a slobody. Vznik,
klasifikácia a ochrana ľudských práv.
10. Národ. Politický národ. Národné záujmy. Národ a štát.
11. Menšina a väčšina. Druhy menšín. Záujmy menšín. Tyrania väčšiny.
12. Politické elity. Vznik, štruktúra a úlohy politických elít.
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