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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
STÁŽ

Názov predmetu: Absolvovanie domácej/zahraničnej odbornej stáže
(najmenej 1 mesiac)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odborná stáž sa môže vykonávať za účelom štúdia alebo výskumu. Uskutočňuje sa podľa
vlastného výberu v organizácii alebo inštitúcii, ktorej hlavná činnosť je prepojená so študijným
odborom. Rozsah stáže je minimálne 1 mesiac. Zahraničná stáž sa môže realizovať v rámci
rôznych mobilitných a štipendijných programov. Študent minimálne 1x za dva týždne
elektronicky kontaktuje svojho školiteľa a stručne ho informuje o priebehu stáže.

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
absolvovanie zahraničnej/domácej stáže v rozsahu min. 1 mesiac potvrdené (certifikát a pod.)
prijímajúcou inštitúciou a vypracovanie záverečnej správy: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Prostredníctvom absolvovania stáže študent spozná systém práce na navštívenom pracovisku.
Získa nové, rozširujúce poznatky, ktoré dokáže syntetizovať a aplikovať vo vyučovacom procese.
Zároveň rozvinie svoje praktické, profesionálne, sociálne, komunikačné a prezentačné zručnosti a
posilní svoju uplatniteľnosť na trhu práce.

Stručná osnova predmetu:
podľa plánu stáže a činností realizovaných v rámci štáže

Odporúčaná literatúra:
podľa zamerania stáže a tematického zamerania dizertačnej práce.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
výber prijímajúcej inštitúcie a administratívna činnosť spojená s realizáciou stáže: 30 hodín
oboznámenie sa s inštitúciou a jej smerovaním: 10 hodín
samoštúdium a aktivity vykonávané v rámci stáže na prijímajúcej inštitúcii: 248 hodín
vypracovanie záverečnej správy: 12 hodín
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ZŠP

Názov predmetu: Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (najmenej
1 mesiac)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zahraničný pobyt sa môže vykonávať za účelom štúdia, výskumu alebo letných škôl.
Uskutočňuje sa na vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu. Rozsah
zahraničného študijného pobytu je minimálne 1 mesiac. Môže sa realizovať aj formou e-mobility
a v rámci rôznych mobilitných a štipendijných programov (napr. Národný štipendijný program,
Erasmus+, SAIA, CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Fulbright, DAAD, Visegrad Fund,
vládne štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych medzivládnych dohôd o spolupráci a pod.). Študent
minimálne 1x za dva týždne elektronicky kontaktuje svojho školiteľa a stručne ho informuje o
priebehu pobytu.

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Absolvovanie zahraničného pobytu v rozsahu min. 1 mesiac, potvrdenie (certifikát, výpis
hodnotenia a pod.) prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní študijného pobytu, vypracovanie
záverečnej správy: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Prostredníctvom absolvovania zahraničného študijného pobytu študent spozná systém vedeckej a
pedagogickej práce na navštívenom pracovisku. Získa nové, rozširujúce poznatky, ktoré dokáže
syntetizovať a aplikovať vo vyučovacom procese. Nadobudne širšie znalosti odbornej terminológie
v cudzom jazyku a zvýši svoj potenciál v oblasti vedeckej spolupráce a vytvárania publikačných
výstupov so zahraničnými partnermi. Rozvinie svoje profesionálne, sociálne, komunikačné a
prezentačné zručnosti a posilní svoju uplatniteľnosť na trhu práce.

Stručná osnova predmetu:
Podľa plánu študijného pobytu.

Odporúčaná literatúra:
https://www.erasmusplus.sk/
www.saia.sk
https://ceepus.saia.sk/
https://www.aktion.saia.sk/
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https://www.stipendia.sk/
www.fulbright.sk
www.visegradfund.org
www.britishcouncil.sk
https://www.daad.de/de/
www.euraxess.sk
www.osf.sk
www.internships-4u.com
www.4icu.org
https://european-union.europa.eu/live-work-study/studying-and-training-eu_sk

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
výber prijímajúcej inštitúcie a administratívna činnosť spojená s realizáciou študijného pobytu:
30 hodín
oboznámenie sa s inštitúciou a jej vedeckým smerovaním: 10 hodín
samoštúdium (napr. štúdium odbornej/vedeckej literatúry súvisiacej s témou dizertačnej práce),
účasť na vzdelávacích aktivitách prijímajúcej inštitúcie: 248 hodín
vypracovanie záverečnej správy: 12 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 11

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
APGNE

Názov predmetu: Aktéri a procesy globálnej a národnej ekonomiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: B (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
vypracovanie a prezentovanie seminárnej práce: 40 bodov z celkového hodnotenia
b) záverečné hodnotenie:
záverečný test: 60 bodov z celkového hodnotenia

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Poslucháč pozná interdisciplinárny charakter globálnej a národnej ekonomiky, je
schopný vysvetliť ich základné pojmy, javy a kategórie. Ovláda metodologické prístupy k skúmaniu
rôznych stránok predmetu medzinárodnej ekonómie, rozumie téze o ekonomickej vede ako o
priesečníku vied a vie vymedziť hlavné línie jej skúmania v medzinárodnom meradle. Má praktické
a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí makroekonomického poznania ako základ pre prax.
Pozná rozhodujúcich aktérov národnej a globálnej ekonomiky.
Zručnosti: Poslucháč dokáže kriticky interpretovať hlavné smery spoločensko-vedného výskumu
medzinárodnej ekonómie. Prezentuje makroekonomické stanoviská k problémom svojej odbornej
špecializácie, formuluje vlastné analytické a kritické názory podložené teoretickými, empirickými
poznatkami a logickými argumentmi medzinárodnej ekonómie. Je schopný analyzovať ekonomické
a politické procesy v globálnej a národnej ekonomike.
Kompetencie: Poslucháč je schopný autonómne a efektívne aplikovať ekonomickú teóriu do praxe
medzinárodných hospodársko-politických vzťahov. Posudzuje fungovanie ekonomík rôznych
krajín vo svetovom hospodárstve, hodnotí vonkajšie prostredie a faktory, ktoré ovplyvňujú ich
rozhodovanie. Pozná a vie vhodne aplikovať zákonitosti vývoja svetovej ekonomiky s osobitným
zreteľom na aktuálne vývojové tendencie.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika svetovej ekonomiky - podstata a predmet.
2. Medzinárodná deľba práce, internacionalizácia, integrácia a interdependencia.
3. Vývoj svetovej ekonomiky po 2. svetovej vojne.
4. Globalizácia a jej prejavy. Globálne problémy. Globálna ekonomika.
5. Aktéri národnej a globálnej ekonomiky.
6. Hlavné ekonomické jadrá vo svete.
7. Medzinárodný, zahraničný a svetový obchod. Komoditná a teritoriálna štruktúra obchodu.
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8. Mobilita výrobných faktorov a jej prejavy v globálnej ekonomike.

Odporúčaná literatúra:
BALÁŽ, P. a kol. Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 2010. 537 s. ISBN
978-80-89393-18-3.
BRHLÍKOVÁ, R. Politiky Európskej únie po Lisabone. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,
2013. 326 s. ISBN 978-80-558-0478-1.
BRINČÍKOVÁ, Z. Príklady a úlohy z medzinárodnej ekonómie. Bratislava: Ekonóm, 2013. 74
s. ISBN 978-80-225-3733-9.
CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2009. 320 s. ISBN
978-80-7400-155-0.
DOBROVODSKÝ, D. Politiky Európskej únie. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2014.
189 s. ISBN 978-80-8167-003-9.
DUDÁŠ, T. a kol. Svetová ekonomika. Bratislava: Ekonóm, 2017. 268 s. ISBN
978-80-225-4371-2.
HOREHÁJ, J. Svetová ekonomika. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2009. 262 s.
ISBN 978-80-8083-872-0.
KAŠŤÁKOVÁ, E., RUŽEKOVÁ, V. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími
krajinami I-III. Bratislava: Ekonóm, 2014. 168 s. ISBN 978-80-225-3940-1.
KUČEROVÁ, I. Mezinárodní ekonomické vztahy. Praha: Metropolitní univerzita, 2011. 128 s.
ISBN 978-80-86855-69-1.
KUZMIŠIN, P. a kol. Svetová ekonomika. Košice: Technická univerzita, 2010. 389 s. ISBN
978-80-553-0413-7.
LEBIEDZIK, M., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Světová ekonomika - základní rysy a tendence
vývoje. Brno: Computer Press, 2007. 280 s. ISBN 978-80-251-1498-8.
LIPKOVÁ, Ľ. a kol. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2006. 67 s. ISBN
80-8908555-5.
MUCHOVÁ, E. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA Edition, 2005. 160 s.
ISBN 80-8078-023-4.
MUCHOVÁ, E. Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy). Bratislava: Ekonóm, 2011. 214
s. ISBN 978-80-225-3257-0.
OBADI, M.S. a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Vysoké riziká a väčšie neistoty.
Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016. ISBN 978-80-7144-271-4.
OBADI, M.S. a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Krehký posun z oblasti rizika a
do rastovej trajektórie. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. ISBN
978-80-7144-279-0.
VOŠTA, M. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN
978-80-245-1668-4.
MUSA, H., MUSOVÁ, Z., IZÁKOVÁ, K., ĎAĎO, J., SEDLIAČIKOVÁ, M. Medzinárodné
financie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 248 s. ISBN 978-80-8168-648-1.
LIPTÁKOVÁ, K. Mobilita práce ako výrobného faktora vo vybraných krajinách Európskej únie.
In Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2017. ISSN 0323-262X. Roč. 46, č.
1.
LIPTÁKOVÁ, K. Mobilita kapitálu v Európskej únii. In Kapitál v 21. století - teoretické a
praktické aspekty. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN
978-80-7556-031-5. s. 20-36.
JASAŇOVÁ, K. (LIPTÁKOVÁ). Verejná správa v niektorých krajinách Európskej únie. In
Scientific Papers II. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní, 2007. ISBN 978-80-7194-936-7. p.
1-4.
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LIPTÁKOVÁ, K. Niektoré inštitúcie a dohovory ovplyvňujúce európsku verejnú správu. In
Revue spoločenských a humanitných vied. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN
1339-259X. Roč. 4, č. 1-2. s. 1-9.
LIPTÁKOVÁ, K. Cesta k šetreniu času i peňazí občana: fungovanie Bürgerservice ako inštitúcie
verejnej správy v Nemecku. In Verejná správa, 2007. ISSN 1335-7883. Roč. 62, č. 4. s. 16-19.
LIPTÁKOVÁ, K. Európska verejná správa. In Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky
a verejnej správy. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2016. ISBN 978-80-8167-060-2. s.
37-55.
JASAŇOVÁ, K. (LIPTÁKOVÁ). Bűrgerservice ako inštitúcia verejnej správy a jej úloha v
regionálnom rozvoji (na príklade spolkovej republiky Hessensko). In Současné problémy rozvoje
regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN
80-210-4148-X. s. 88-96.
LIPTÁKOVÁ, K., KRNÁČ, J. Nástroje verejnej politiky a výkon miestnej samosprávy na
Slovensku. In Interpolis '18. Banská Bystrica: Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1536-0. s.
163-172.
LIPTÁKOVÁ, K. Štvrtá priemyselná revolúcia a miestna samospráva. Bratislava: Central
European Education Institute, 2019. ISBN 978-80-7632-048-2. s. 29-38.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 150 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
samoštúdium: 138 hodín, z toho:
seminárna práca: 46 hodín
štúdium relevantnej literatúry: 92 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX(0) FX(1) n

0.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 13.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
AOČ1

Názov predmetu: Aktívna organizačná činnosť (organizačný výbor
konferencie, príprava ŠVOČ, zostavovateľ publikácií, organizácia
osvetových podujatí) I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Preukázateľné členstvo v organizačnom výbore podujatia a aktívna participácia v procese prípravy,
priebehu a vyhodnotenia vedeckého podujatia a/alebo zostavovateľská a redakčná činnosť – 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad v rôznych typoch spoločenských podujatí a orientuje sa v ich osobitostiach.
Pozná prostriedky technicko-organizačného zabezpečenia podujatí. Ovláda základy úspešného
plánovania, organizácie a spoločenského protokolu. Prostredníctvom aktívnej participácie
získava rozširujúce teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti prípravy, realizácie a
vyhodnotenia priebehu vedeckého alebo iného spoločenského podujatia. Dokáže zabezpečiť
vytvorenie elektronického prostredia, ktoré slúži na zverejnenie informácií a pokynov súvisiacich
s organizáciou podujatia, marketingom a prihlasovaním. Disponuje skúsenosťami z oblasti
efektívneho finančného plánovania, je schopný pripraviť rozpočet, časový harmonogram podujatia
a zabezpečiť catering. Dokáže zostaviť program podujatia a viesť podujatie alebo jednu z
jeho častí, vďaka čomu sa zlepšujú jeho komunikačné a prezentačné zručnosti. Študent má
zároveň kompetentnosť vykonávať zostavovateľské a redakčné práce a je pripravený koordinovať
kolektívne organizačné činnosti a aktívne, profesionálne a tvorivo pôsobiť v organizačných tímoch
spoločenských a vedeckých podujatí na rôznych úrovniach riadenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Finančné zabezpečenie organizovaného podujatia.
2. Koordinačná činnosť a rozdelenie úloh.
3. Príprava virtuálneho prostredia na registráciu prihlášok, príspevkov a platieb.
4. Príprava pozvánky a oslovenie potenciálnych účastníkov.
5. Zostavenie programu podujatia a zabezpečenie cateringu.
6. Riadenie podujatia alebo jeho častí.
7. Vyhodnotenie podujatia.
8. Redakčné a zostavovateľské aktivity.
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Odporúčaná literatúra:
1. ŠPAČEK, L.: Moderní etiketa. Praha: Mladá fronta, 2019
2. ŠPAČEK, L.: Byznys etiketa a komunikace. Praha: Euromedia Group, 2021
3. TAYLOROVÁ, S.: E-mailová etiketa. Praha: Nakladatelství Universum, 2010
4. TÓTH, Ľ.: Protokol a etiketa v diplomacii a obchode. [S. I.]: THB spoločnosť, 1994
5. https://spolocenskaetiketa.sk/
6. https://rabatt.events/sk/ako-zorganizovat-podujatie
7. https://www.trend.sk/biznis/7-tipov-ako-zorganizovat-jedinecnu-konferenciu

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
aktívna organizačná činnosť podujatia (príprava, realizácia, vyhodnotenie) alebo zostavovateľská
činnosť: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
AOČ2

Názov predmetu: Aktívna organizačná činnosť (organizačný výbor
konferencie, príprava ŠVOČ, zostavovateľ publikácií, organizácia
osvetových podujatí) II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Preukázateľné členstvo v organizačnom výbore podujatia a aktívna participácia v procese prípravy,
priebehu a vyhodnotenia vedeckého podujatia a/alebo zostavovateľská a redakčná činnosť – 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad v rôznych typoch spoločenských podujatí a orientuje sa v ich osobitostiach.
Pozná prostriedky technicko-organizačného zabezpečenia podujatí. Ovláda základy úspešného
plánovania, organizácie a spoločenského protokolu. Prostredníctvom aktívnej participácie
získava rozširujúce teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti prípravy, realizácie a
vyhodnotenia priebehu vedeckého alebo iného spoločenského podujatia. Dokáže zabezpečiť
vytvorenie elektronického prostredia, ktoré slúži na zverejnenie informácií a pokynov súvisiacich
s organizáciou podujatia, marketingom a prihlasovaním. Disponuje skúsenosťami z oblasti
efektívneho finančného plánovania, je schopný pripraviť rozpočet, časový harmonogram podujatia
a zabezpečiť catering. Dokáže zostaviť program podujatia a viesť podujatie alebo jednu z
jeho častí, vďaka čomu sa zlepšujú jeho komunikačné a prezentačné zručnosti. Študent má
zároveň kompetentnosť vykonávať zostavovateľské a redakčné práce a je pripravený koordinovať
kolektívne organizačné činnosti a aktívne, profesionálne a tvorivo pôsobiť v organizačných tímoch
spoločenských a vedeckých podujatí na rôznych úrovniach riadenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Finančné zabezpečenie organizovaného podujatia.
2. Koordinačná činnosť a rozdelenie úloh.
3. Príprava virtuálneho prostredia na registráciu prihlášok, príspevkov a platieb.
4. Príprava pozvánky a oslovenie potenciálnych účastníkov.
5. Zostavenie programu podujatia a zabezpečenie cateringu.
6. Riadenie podujatia alebo jeho častí.
7. Vyhodnotenie podujatia.
8. Redakčné a zostavovateľské aktivity.
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Odporúčaná literatúra:
1. ŠPAČEK, L.: Moderní etiketa. Praha: Mladá fronta, 2019
2. ŠPAČEK, L.: Byznys etiketa a komunikace. Praha: Euromedia Group, 2021
3. TAYLOROVÁ, S.: E-mailová etiketa. Praha: Nakladatelství Universum, 2010
4. TÓTH, Ľ.: Protokol a etiketa v diplomacii a obchode. [S. I.]: THB spoločnosť, 1994
5. https://spolocenskaetiketa.sk/
6. https://rabatt.events/sk/ako-zorganizovat-podujatie
7. https://www.trend.sk/biznis/7-tipov-ako-zorganizovat-jedinecnu-konferenciu

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
aktívna organizačná činnosť podujatia (príprava, realizácia, vyhodnotenie) alebo zostavovateľská
činnosť: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
CCI1

Názov predmetu: Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti evidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich alebo
zahraničných výstupoch publikačnej činnosti evidovaných v citačných indexoch. Študent zároveň
posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Citačný index.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. STAHLSCHMIDT, S. – STEPHEN, D.: Comparison of Web of Science, Scopus and
Dimensions databases. Hannover: DZHW, 2020. Dostupné na: https://bibliometrie.info/
downloads/DZHW-Comparison-DIM-SCP-WOS.PDF
6. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/
7. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/citacna-databaza-wos-a-
scopus/citacna-analyza/
8. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek662/
9. https://www.researchgate.net/publication/230646373_Citation_Index_and_Impact_factor
10. https://www.youtube.com/watch?v=cEMRLSYiQZ8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup v citačných indexoch a evidovanie citácií v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
CCI2

Názov predmetu: Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti evidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich alebo
zahraničných výstupoch publikačnej činnosti evidovaných v citačných indexoch. Študent zároveň
posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Citačný index.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. STAHLSCHMIDT, S. – STEPHEN, D.: Comparison of Web of Science, Scopus and
Dimensions databases. Hannover: DZHW, 2020. Dostupné na: https://bibliometrie.info/
downloads/DZHW-Comparison-DIM-SCP-WOS.PDF
6. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/
7. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/citacna-databaza-wos-a-
scopus/citacna-analyza/
8. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek662/
9. https://www.researchgate.net/publication/230646373_Citation_Index_and_Impact_factor
10. https://www.youtube.com/watch?v=cEMRLSYiQZ8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup v citačných indexoch a evidovanie citácií v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
CCI3

Názov predmetu: Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch
III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti evidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich alebo
zahraničných výstupoch publikačnej činnosti evidovaných v citačných indexoch. Študent zároveň
posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Citačný index.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. STAHLSCHMIDT, S. – STEPHEN, D.: Comparison of Web of Science, Scopus and
Dimensions databases. Hannover: DZHW, 2020. Dostupné na: https://bibliometrie.info/
downloads/DZHW-Comparison-DIM-SCP-WOS.PDF
6. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/
7. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/citacna-databaza-wos-a-
scopus/citacna-analyza/
8. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek662/
9. https://www.researchgate.net/publication/230646373_Citation_Index_and_Impact_factor
10. https://www.youtube.com/watch?v=cEMRLSYiQZ8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup v citačných indexoch a evidovanie citácií v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
CCI4

Názov predmetu: Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch
IV.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti evidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich alebo
zahraničných výstupoch publikačnej činnosti evidovaných v citačných indexoch. Študent zároveň
posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Citačný index.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. STAHLSCHMIDT, S. – STEPHEN, D.: Comparison of Web of Science, Scopus and
Dimensions databases. Hannover: DZHW, 2020. Dostupné na: https://bibliometrie.info/
downloads/DZHW-Comparison-DIM-SCP-WOS.PDF
6. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/
7. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/citacna-databaza-wos-a-
scopus/citacna-analyza/
8. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek662/
9. https://www.researchgate.net/publication/230646373_Citation_Index_and_Impact_factor
10. https://www.youtube.com/watch?v=cEMRLSYiQZ8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup v citačných indexoch a evidovanie citácií v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
CCI5

Názov predmetu: Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch V.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti evidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich alebo
zahraničných výstupoch publikačnej činnosti evidovaných v citačných indexoch. Študent zároveň
posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Citačný index.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. STAHLSCHMIDT, S. – STEPHEN, D.: Comparison of Web of Science, Scopus and
Dimensions databases. Hannover: DZHW, 2020. Dostupné na: https://bibliometrie.info/
downloads/DZHW-Comparison-DIM-SCP-WOS.PDF
6. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/
7. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/citacna-databaza-wos-a-
scopus/citacna-analyza/
8. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek662/
9. https://www.researchgate.net/publication/230646373_Citation_Index_and_Impact_factor
10. https://www.youtube.com/watch?v=cEMRLSYiQZ8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup v citačných indexoch a evidovanie citácií v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 90 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
C1

Názov predmetu: Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti neevidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich
alebo zahraničných výstupoch publikačnej činnosti neevidovaných v citačných indexoch. Študent
zároveň posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť
diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 30 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup a príprava zoznamu citácií na registráciu v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
C2

Názov predmetu: Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti neevidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich
alebo zahraničných výstupoch publikačnej činnosti neevidovaných v citačných indexoch. Študent
zároveň posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť
diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 30 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup a príprava zoznamu citácií na registráciu v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
C3

Názov predmetu: Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti neevidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich
alebo zahraničných výstupoch publikačnej činnosti neevidovaných v citačných indexoch. Študent
zároveň posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť
diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 30 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup a príprava zoznamu citácií na registráciu v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
C4

Názov predmetu: Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov IV.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti neevidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich
alebo zahraničných výstupoch publikačnej činnosti neevidovaných v citačných indexoch. Študent
zároveň posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť
diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 30 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup a príprava zoznamu citácií na registráciu v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
C5

Názov predmetu: Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii
registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov V.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 1

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
Citácia v domácom alebo zahraničnom výstupe publikačnej činnosti neevidovanom v citačných
indexoch, registrovaná v databáze publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB: 100
%

Výsledky vzdelávania:
Študent je spôsobilý publikovať výstupy dosahujúce uznanie formou ich citovania v domácich
alebo zahraničných výstupoch publikačnej činnosti neevidovaných v citačných indexoch. Študent
zároveň posilní svoju kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, preukáže schopnosť
diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Citácia, formy a druhy citácií vo vedeckej literatúre.
Citačný ohlas ako súčasť scientometrie.
Otvorený prístup (open access) a jeho príležitosti pre zvýšenie citovanosti prác.
Možnosti zvyšovania čítanosti a citovanosti publikácií (účasť na domácich konferenciách,
publikovanie v kvalitných časopisoch, využívanie sociálnych sietí a profesijných platforiem pre
disemináciu publikácií).
Aktívne vyhľadávanie citácií vlastných prác, možnosti ich monitorovania a vyhodnocovania.
Evidencia citácií v databáze UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ONDRIŠOVÁ, M.: Bibliometria. Bratislava: STIMUL, 2011. Dostupné na: https://
fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/
bibliometria_ondrisova.pdf
2. BELLÉROVÁ, B.: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy. In ITlib. Roč. 9, 1/2009.
Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/clanek1129/
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3. DRÁBER, P.: Scientometrie v praxi. In Akademický bulletin. Oficiální časopis Akademie věd
ČR. Roč. 8, 2/1998. Dostupné na: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-
praxi.html
4. ŽIAKOVÁ, Z.: Scientometria a jej význam pre vedcov. In Informačný bulletin ÚK SAV,
vol. XLVI, no. 1/2019. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/071114332.
%20Scientometria%20a%20jej%20v%C3%BDznam%20pre%20vedcov.pdf
5. https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 30 hodín, z toho:
administrácia evidencie publikačného výstupu v databáze Univerzitnej knižnice UMB,
vyhľadávanie citácií na publikačný výstup a príprava zoznamu citácií na registráciu v databáze
výstupov publikačnej činnosti a ohlasov v Univerzitnej knižnici UMB: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
DPO

Názov predmetu: Dizertačná práca s obhajobou

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 40

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
predloženie dizertačnej práce a jej obhajoba pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri určovaní predmetu a objektu, cieľa a
metodiky skúmania v dizertačnej práci. Navrhovanú metodiku je spôsobilý uplatniť pri kreovaní
výberového súboru a pri zbere primárnych a sekundárnych dát. Je schopný vhodne kombinovať
kvantitatívne a kvalitatívne metódy vedeckého výskumu s ohľadom na jeho predmet a ciele.
Študent kritický hodnotí dosiahnuté výsledky a je schopný uskutočniť korekcie v ktorejkoľvek fáze
výskumu. Na základe získaných dát vypracuje dizertačnú prácu v súlade s existujúcimi pravidlami
a v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity. Študent adekvátne reaguje na
pripomienky oponentov a obháji dizertačnú prácu pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác.

Stručná osnova predmetu:
Výber a určenie témy dizertačnej práce.
Selekcia a štúdium vedeckej literatúry.
Určenie pracovných metód výskumu, definovanie predmetu, cieľa, úloh a hypotéz výskumu.
Operacionalizácia a interpretácia pojmov.
Overovanie a výber metodiky zberu dát.
Zber a vyhodnocovanie dát.
Logická procedúra generalizácie a kritické zhodnotenie výsledkov výskumu.
Určenie obsahu dizertačnej práce.
Tvorba textu dizertačnej práce, priebežné a záverečné posudzovanie dizertačnej práce.
Vloženie dizertačnej práce do akademického informačného systému.
Štúdium školiteľských a oponentských posudkov.
Príprava autoreferátu a elektronickej prezentácie.
Obhajoba dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác.

Odporúčaná literatúra:
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1. Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v banskej Bystrici pre študentov študijných
programov akreditovaných od 1. 1. 2013
2. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na UMB
4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 1200 hodín, z toho:
spracovanie pracovného variantu dizertačnej práce: 700 hodín
zapracovanie pripomienok školiteľa a návrhov komisie pre dizertačné skúšky: 280 hodín
zostavenie autoreferátu: 23 hodín
príprava na obhajobu a tvorba elektronickej prezentácie: 195 hodín
obhajoba dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A B C D E FX(1)

50.0 28.57 14.29 7.14 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 27.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
GPP

Názov predmetu: Globalizácia v porovnávacej politológii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 9

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
vypracovanie odbornej štúdie: 50 bodov
b) záverečné hodnotenie:
ústna skúška (analýza objektívnych a subjektívnych faktorov globalizácie): 50 bodov

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Študent získava rozširujúce vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov a politológie
týkajúce sa problematiky globalizácie
Zručnosti: Študent využíva nadobudnuté vedomosti získané počas štúdia a kriticky ich hodnotí,
posudzuje a analyzuje intenzitu vplyvu rôznorodých faktorov globalizácie na stabilitu svetového
politického systému a na stabilitu politických systémov v konkrétnych štátoch a regiónoch.
Kompetencie: Študent je schopný uskutočniť samostatnú teoretickú analýzu, vytvorí návrh
optimálneho globalizačného modelu.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecné východiská skúmania problematiky
2. Globálny prístup, globalistika, globalizácia
3. Ekonomická úroveň globalizácie
4. Informačno-technologická úroveň globalizácie
5. Komunikačná globalizácia
6. Ekologická globalizácia
7. Globalizačný proces vo vojensko-politickej sfére
8. Globalizácia a jej dopady na svetový politický systém a politické systémy jednotlivých krajín
a regiónov
9. Globalizačné impulzy veľmocí

Odporúčaná literatúra:
1. KOPER, J.: Vôľa veľmocí ako subjektívy faktor globalizácie. Zvolen: Bratia Sabovci, 2004.
2. IVANIČKA, K.: Globalistika. Bratislava: Iura Edition, 2006.
3. BAUMAN, Z.: Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: MF, 1999.
4. EHL, M.: Globalizace. Pro a proti. Praha: Academia, 2001.
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5. AGHA P.: Budoucnost státu? Praha: Academia , 2017.
6. PAUHOFOVÁ, I.: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav
Slovenskej akadémie vied , 2017.
7. JUERGENSMEYER, M. a kol. (edts.) The Oxford handbook of global studies. New York :
Oxford University Press , 2019

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 270 hod., z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 13 hodín
samoštúdium: 200 hodín
vypracovanie prípadovej štúdie: 55 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A B C D E FX(0) FX(1) n

40.0 30.0 25.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MESV

Názov predmetu: Metodológia spoločenských vied

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 9

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
spracovanie odborného textu k čiastkovej skúške: 50 %
b) záverečné hodnotenie:
ústna skúška formou riadeného rozhovoru: 50 %

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Študent predmetu má rozsiahle všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia a takisto
má široké poznatky o aktuálnych prioritách rozvoja odboru a spoločnosti, ktoré mu slúžia
ako základ na vlastný výskum a vývoj, rovnako aj na vytváranie nových poznatkov. Študent
predmetu pozná najrozšírenejšie všeobecno-filozofické metodologické prístupy a konkrétne
vedecké metódy typické pre výskum v oblasti spoločenských a politických vied. Študent predmetu
je teoreticky a metodologicky pripravený na uskutočňovanie analýzy politických, medzinárodných,
ekonomických a ostatných spoločenských problémov a zmien a navrhovanie mechanizmov a
nástrojov na ich riešenie a optimalizáciu.
Zručnosti: Študent dokáže na základe poznania najrozšírenejších všeobecno-filozofických
metodologických prístupov typických pre výskum v oblasti spoločenských a politických vied a
konkrétnych výskumných metód identifikovať problémy a priority rozvoja odboru, formulovať a
vyhodnocovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum vo vzťahu k rozvoju politológie, dokáže
vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej
analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru, tvorivo
reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Študent
dokáže zhodnotiť a logicky správne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného
výskumu a konceptualizáciu vedeckého problému v odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské
metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých
interdisciplinárnych väzieb.
Kompetencie: Študent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich
sa podmienkach, disponuje schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou
komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické
aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže
určiť zameranie výskumu a koordinovať tímy v príslušnom vednom odbore v akademických
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inštitúciách, výskumných, resp. analytických organizáciách. Je spôsobilý vykonávať vzdelávaciu
(pedagogickú), vedecko-výskumnú a osvetovú činnosť na vysokej škole, resp. v iných vedecko-
výskumných či analytických inštitúciách, autorsky, resp. spoluautorsky sa podieľa na aktívnych
výstupoch z týchto činností. Je pripravený viesť prednášky, semináre a cvičenia z vybraných
tematických okruhov odboru, hodnotiť študentov, viesť a oponovať záverečné práce pre príslušný
stupeň štúdia, vytvárať nové študijné materiály a pomôcky, dokáže organizačne, metodicky a
obsahovo zabezpečiť exkurzie a odbornú študentskú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Veda, metóda, vedecká metóda
2. Sociálna realita
3. Pozitivizmus
4. Štrukturálny funkcionalizmus
5. Idealizmus a materializmus
6. Realizmus a antirealizmus
7. Sociálna antropológia
8. Naturalizmus, antinaturalizmus, pluralizmus
9. Behavioralizmus a postbehavioralizmus
10. Hermeneutika
11. Teória racionálnej voľby
12. Teória systémov a synergetika
13. Indukcionizmus a dedukcionizmus

Odporúčaná literatúra:
1. DELA PORTA, D., KEATING, M. Approaches and Methodologies in the Social Sciences.
Cambridge: Cambridge University press, 2008, 383 s., ISBN 978-0-521-70966-8
2. OCHRANA, F. Methodology of Social Sciences. Praha: Karolinum, 2015, 144 s., ISBN
9788024630014
3. ČERNÍK, V.; VICENÍK, J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. Bratislava:
IRIS, 2004, 236 s. ISBN 80-89018-84-X
4. SEKERÁK, M. Úvahy o charaktere a metodológii súčasnej politickej vedy. Studia poliutica
Slovaca. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/upload/04211251SPS_2_2012_Diskusia_M
%20Sekerak.pdf
5. KOPER, J. Defense of political science : Apologia pro politica scientia / Ján Koper.
In Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné
vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations,
security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. -
ISSN 1335-2741. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 11-33.
6. KOPER, J. O statuse politológie v postdemokracii. In Občianska spoločnosť. Kam kráčaš
demokracia : košické politologické dialógy / rec. Marcela Gbúrová, Peter Horváth. - 1. vyd. -
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-655-8. - S.
101-118.
7. KOPER, J. Politická veda - áno či nie? : závery teoretickej diskusie v 60. rokoch na stránkach
časopisu Nová Mysl. In Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied /
zost. Alexandra Bitušíková, Daniela Fobelová ... [et al.] ; rec. Vladimír Ďurčík, Juraj Kučírek ...
[et al.]. Č. 2, Sekcia spoločenskovedná. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta
humanitných vied, 1998. - ISBN 80-8055-173-1. - S. 95-100.
8. KOPER, J. Tranzitológia ako nová forma politológie? = Transitology as a new part of political
science? In Interpolis '20 / eds. Dominika Cevárová, Tomáš Beňuška ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas,



Strana: 41

Dušan Masár, Andrea Čajková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela -
Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1804-0. - S. 50-58.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 270 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 13 hodín
samoštúdium: 255 hodín (z toho štúdium odbornej literatúry: 120 hodín, príprava vedeckých
publikačných výstupov: 85 hodín, príprava odborných textov k čiastkovej skúške: 50 hodín)

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A B C D E FX(0) FX(1) n

64.29 22.86 11.43 1.43 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
OKAJPOL

Názov predmetu: Odborná komunikácia v anglickom jazyku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: B (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 26
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
preklad odborného textu: 0 - 30 bodov
b) záverečné hodnotenie:
záverečná odborná rozprava: 0 - 60 bodov

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent disponuje hlbokými terminologickými znalosťami, širokým
prehľadom o jednotlivých kultúrach a dostatočným rešpektom k odlišnosti, aby bol schopný
prirodzene reagovať na rôzne komunikačné situácie, ktorým bude vo svojom pôsobení vystavený.
Výsledkom takejto komplexnej prípravy je študent chápajúci a rešpektujúci odlišnosti a
špecifiká iných kultúr, schopný adekvátne vystupovať a efektívne komunikovať v inojazyčnom
a inokultúrnom prostredí. Študent disponuje vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré
mu poskytnú primeranú bázu pre ďalšie rozvíjanie v praxi, s ohľadom na jeho budúce pôsobenie
v multikultúrnom prostredí. Získané odborné a jazykové znalosti a zručnosti študent aktívne
využíva pri príprave na záverečnú odbornú rozpravu, ktorá predstavuje vyvrcholenie akademického
vzdelávania v oblasti odborného jazyka. Po absolvovaní je študent schopný komunikovať na
vysokej odbornej úrovni v ústnej a písomnej podobe s využitím adekvátneho metodologického
aparátu.

Stručná osnova predmetu:
1. Definovanie obsahového a terminologického rámca študijného odboru a zamerania dizertačnej
práce v anglickom jazyku.
2. Preštudovanie dostupnej relevantnej literatúry.
3. Prezentovanie záverov prvej etapy skúmania stanovenej problematiky dizertačnej práce v
anglickom jazyku.
4. Príprava odborného prekladu v súvislosti so študijným odborom a témou dizertačnej práce.
5. Príprava podkladov pre širokú odbornú rozpravu v súvislosti so študijným odborom a témou
dizertačnej práce.

Odporúčaná literatúra:
Benčeková M.: History of Great Britain. Banská Bystrica: UMB, 2011, 2012
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Benčeková M.: History of the United States. Banská Bystrica: UMB, 2017
Benčeková, M.- Kubeková, J. - Polčicová, M.: Metaforické a frazeologické aspekty politického
diskurzu v multilingválnom prostredí 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja
Bela - Belianum, 2018
Chomsky, N.: Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures Cambridge, 1988
O`Driscoll, J.: Britain. Oxford: Oxford University Press, 2009
Kuhn, R.: Politics and the media in Britain. New York: Palgrave MacMillan, 2007
Degnan-Veness, Coleen: The United States of America. London: Macmillan Readers, 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 150 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
samoštúdium: 90 hodín
preklad odborného textu: 48 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A B C D E FX(0) FX(1) n

62.5 33.33 4.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Martina Benčeková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 27.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
OR1

Názov predmetu: Odborná recenzia I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vydanie odbornej recenzie knižnej publikácie vo vedeckom, resp. odbornom časopise: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznamuje s novými diskurzmi a informáciami, prostredníctvom ktorých si rozširuje
vedomosti a prehlbuje svoju odbornosť. Orientuje sa vo výstavbe interpretačného textu. Ovláda
postupy spojené s tvorbou odbornej recenzie. Pozná jej obsahové i formálne osobitosti.
Pozná charakteristické črty opisného, výkladového a úvahového slohového postupu. Tieto
postupy aktívne využíva pri vytvorení recenzného textu. Napísaním a vydaním recenzie študent
potvrdí schopnosť prezentácie vlastného názoru, spôsobilosť interpretovať aktuálne poznatky
(interpretačnú kompetenciu), zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje písomný prejav a
posilní zručnosť kritického posúdenia, argumentácie, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy, ktoré
spĺňajú potrebné náležitosti.

Stručná osnova predmetu:
Vyhľadávanie nových vedeckých, resp. odborných knižných publikácií.
Štúdium vedeckého/odborného diela.
Tvorba poznámok a príprava materiálov.
Tvorba textu recenzie.
Zverejnenie recenzie.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. SEGERT, S.: Jak recenzovat knihy. In Příloha k teologické reflexi, 2/1995. Dostupné na:
https://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-258-version1-segert_recenze.pdf
3. SVOBODOVÁ, E.: Jak na recenze a recenzní posudky. In Knihovnicko-informační
zpravodaj U nás. Roč. 22, 3/2012. Dostupné na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-
pdf_archiv/20120312.pdf
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4. ŘEHULKOVÁ, H.: Přehled soudobých interpretačních teorií. In Studia
Philosophica. Roč. 58, 2/2011. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/
handle/11222.digilib/115920/1_StudiaPhilosophica_58-2011-2_3.pdf?sequence=1

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium recenzovanej publikácie a tvorba poznámok: 40 hodín
vytvorenie textu odbornej recenzie: 100 hodín
administrácia vydania recenzie: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.



Strana: 46

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
OR2

Názov predmetu: Odborná recenzia II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vydanie odbornej recenzie knižnej publikácie vo vedeckom, resp. odbornom časopise: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznamuje s novými diskurzmi a informáciami, prostredníctvom ktorých si rozširuje
vedomosti a prehlbuje svoju odbornosť. Orientuje sa vo výstavbe interpretačného textu. Ovláda
postupy spojené s tvorbou odbornej recenzie. Pozná jej obsahové i formálne osobitosti.
Pozná charakteristické črty opisného, výkladového a úvahového slohového postupu. Tieto
postupy aktívne využíva pri vytvorení recenzného textu. Napísaním a vydaním recenzie študent
potvrdí schopnosť prezentácie vlastného názoru, spôsobilosť interpretovať aktuálne poznatky
(interpretačnú kompetenciu), zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje písomný prejav a
posilní zručnosť kritického posúdenia, argumentácie, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy, ktoré
spĺňajú potrebné náležitosti.

Stručná osnova predmetu:
Vyhľadávanie nových vedeckých, resp. odborných knižných publikácií.
Štúdium vedeckého/odborného diela.
Tvorba poznámok a príprava materiálov.
Tvorba textu recenzie.
Zverejnenie recenzie.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. SEGERT, S.: Jak recenzovat knihy. In Příloha k teologické reflexi, 2/1995. Dostupné na:
https://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-258-version1-segert_recenze.pdf
3. SVOBODOVÁ, E.: Jak na recenze a recenzní posudky. In Knihovnicko-informační
zpravodaj U nás. Roč. 22, 3/2012. Dostupné na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-
pdf_archiv/20120312.pdf
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4. ŘEHULKOVÁ, H.: Přehled soudobých interpretačních teorií. In Studia
Philosophica. Roč. 58, 2/2011. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/
handle/11222.digilib/115920/1_StudiaPhilosophica_58-2011-2_3.pdf?sequence=1

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium recenzovanej publikácie a tvorba poznámok: 40 hodín
vytvorenie textu odbornej recenzie: 100 hodín
administrácia vydania recenzie: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O1

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O1) ako celok
(knižná publikácia)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 28

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vytvorenie odbornej publikácie (monografie) s rozsahom min. 3 AH a jej vydanie v tlačenej
alebo elektronickej forme v slovenskom alebo anglickom jazyku v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve a evidencia vydanej publikácie v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe vytvorí odbornú publikáciu
vydanú v tlačenej alebo elektronickej forme v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve.
Vydaním publikácie potvrdí svoju vysokú odbornú kvalifikáciu, preukáže schopnosť diseminovať
výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/
vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj
spôsobilosť publikovať výstupy na uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Identifikovanie problémovej vedeckej situácie.
Určenie objektu/predmetu výskumu.
Výber a overenie metodologického aparátu.
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu.
Recenzné konanie a úprava textu.
Komunikácia s vydavateľom.
Tlač monografie, jej distribúcia a evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Smernica č. 6/2020 Zásady edičnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
7. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
8. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 840 hodín, z toho:
príprava publikácie (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 800 hodín
administrácia recenzií, vydania a korektúry textu: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O2DAT1

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS
alebo kapitoly v monografii evidovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a
písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava odborného príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 350 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O2DAT2

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS
alebo kapitoly v monografii evidovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a
písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava odborného príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 350 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O2DAT3

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS
alebo kapitoly v monografii evidovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a
písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava odborného príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 350 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O21

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie odborného príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly v odbornej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (kapitola/príspevok), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (monografia/zborník). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom,
zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 240 hodín, z toho:
príprava príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej
metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 210 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O22

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie odborného príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly v odbornej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (kapitola/príspevok), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (monografia/zborník). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom,
zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry príspevku/kapitoly a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania
skúmanej problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických
odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 240 hodín, z toho:
príprava príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej
metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 210 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O23

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti (O2) ako časť
knižnej publikácie alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie odborného príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly v odbornej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (kapitola/príspevok), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (monografia/zborník). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom,
zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry príspevku/kapitoly a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania
skúmanej problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických
odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 240 hodín, z toho:
príprava príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej
metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 210 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.



Strana: 62

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O3DAT1

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 18

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v časopise evidovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní
kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na
medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 540 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 500 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O3DAT2

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 18

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v časopise evidovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní
kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na
medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 540 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 500 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O3DAT3

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 18

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v časopise evidovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho evidencia v
databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju odbornú erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní
kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na
medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 540 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 500 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O31

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 11

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v odbornom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju odbornú erudovanosť,
preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 330 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 300 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O32

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 11

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v odbornom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju odbornú erudovanosť,
preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 330 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 300 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.



Strana: 72

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
O33

Názov predmetu: Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (O3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 11

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku v odbornom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby odborného výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom odbornom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju odbornú erudovanosť,
preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje
publikačné návyky, skultivuje odborný štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej odbornej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
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4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 330 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 300 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PPR

Názov predmetu: Participácia v politickej realite

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: C (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
prezentácia písomnej práce na vopred určenú tému: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Študent ovláda moderné a postmoderné teórie občianskej participácie, pamätá si
rozhodujúce analytické kategórie a metodologické postupy vedeckého výskumu občianskej
participácie. Pozná aktérov rozhodovacích procesov a formy a spôsoby občianskej účasti na
politickom rozhodovaní.
Zručnosti: Študent je schopný identifikovať teoreticko-metodologickú základňu vedeckého
skúmania občianskej participácie, takisto nachádza súvislosti medzi participáciou a prostredím,
v ktorom sa občania zúčastňujú politického rozhodovania. Študent je schopný určiť aktérov,
mechanizmy a spôsoby občianskej participácie, takisto je schopný posúdiť dosahy občianskej
participácie na stabilitu politického systému.
Kompetencie: Študent je pripravený aktívne participovať na príprave, realizácii a vyhodnotení
vedecko-výskumných úloh a projektov zameraných na výskum politickej participácie. Študent je
takisto spôsobilý pracovať alebo viesť výskumné tímy, ale aj koordinovať jednotlivé občianske
iniciatívy na rôznych stupňoch politického rozhodovania k zvýšenej účastí na rozhodovacích
procesoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Občianska participácia ako atribút moderného demokratického politického systému
2. Starí a noví aktéri verejnej politiky.
3. Formy a mechanizmy občianskej participácie
4. Účasť občanov v politických rozhodovacích procesoch v priamej demokracii
5. Možnosti politickej participácie verejnosti v rámci zastupiteľského princípu vládnutia
6. Participatívny princíp vládnutia a horizontálna a vertikálna diferenciácia účastníkov politického
rozhodovacieho procesu
7. Ľudové hlasovanie ako fenomén priamej demokracie
8. Voľby ako mechanizmus realizácie zastupiteľského princípu vládnutia
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9. Alternatívne formy politickej účasti v rámci participatívnej demokracie
10. Postdemokratická výzva a občianska participácia
11. Prípadové štúdie - referendum (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Kalifornia)

Odporúčaná literatúra:
1. KOVÁČOVÁ, E. 2019. Právna úprava participácie občanov na správe vecí verejných v
podmienkach Slovenskej republiky. 6. kapitola. In Postdemokracia ako proces hľadania novej
kvality demokracie. Praha : Naše vojsko, 2019. ISBN 978-80-206-1849-8. s. 97-110
2. KOVÁČOVÁ, E. 2019. Formovanie a realizácia občianskej participácie v podmienkach
Slovenskej republiky - novodobé hrozby a riziká. 7. kapitola. In Postdemokracia ako proces
hľadania novej kvality demokracie. Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1849-8. s.
111-135
3. KOVÁČOVÁ, E. 2020. Voličské správanie občanov na Slovensku pod vplyvom
spoločenských zmien. In e-Polis.cz [online]: internetový politologický časopisl. Plzeň: AS
CPSSU – Akademický spolek Plzeň, 2020. ISSN 1801-1438. s. 1 – 15. [cit. 03.08.2020]
Dostupné na internete: <http://www.e-polis.cz/clanek/volicske-spravanie-obcanov-na-slovensku-
pod-vplyvom-spolocenskych-zmien.html>
4. TÓTH. R. Koncepcia politického systému. Bratislava: ÚPSRSVT, 1998, 143 s., ISBN
80-968077-0-6
5. ŠIMÍČEK, V. (ed.): Přímá demokracie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií,
2016. ISBN 978-80-210-8351-6, 6. PLICHTOVÁ, J.: Občianstvo, participácia a deliberizácia na
Slovensku: teória a realita, Bratislava: Veda, 2010. ISBN 978-80-224-1173-8

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 13 hodín
výber a štúdium vedeckej literatúry: 50 hodín
príprava písomnej práce: 23 hodín
prezentácia písomnej práce a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

A B C D E FX(0) FX(1) n

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
P1

Názov predmetu: Pedagogický výstup publikačnej činnosti (P1) ako celok

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 28

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vytvorenie učebného textu s rozsahom min. 3 AH a jeho vydanie v tlačenej alebo elektronickej
forme v slovenskom alebo anglickom jazyku v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve a
evidencia vydaného textu v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe vytvorí učebný text vydaný
v tlačenej alebo elektronickej forme v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve. Vydaním
učebného textu potvrdí svoju erudovanosť, spôsobilosť didakticky interpretovať aktuálne poznatky,
zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje písomný prejav a posilní zručnosť kritického
posúdenia, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy, ktoré spĺňajú potrebné obsahové i formálne
náležitosti, ako aj princípy akademickej etiky.

Stručná osnova predmetu:
Výber metodologického aparátu.
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu.
Recenzné konanie a úprava textu.
Komunikácia s vydavateľom.
Tlač učebného textu, jeho distribúcia a evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
3. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
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4. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
5. Smernica č. 6/2020 Zásady edičnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 840 hodín, z toho:
príprava učebného textu (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber metodológie, vytvorenie
štruktúry, spracovanie textu): 800 hodín
administrácia recenzií učebného textu, vydania a korektúry textu: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
P2

Názov predmetu: Pedagogický výstup publikačnej činnosti (P2) ako časť
učebnice alebo skripta

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vytvorenie časti učebnice/skripta (kapitola), jej vydanie a evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe vytvorí časť učebnice/
skripta vydanej v tlačenej alebo elektronickej forme v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve.
Vydaním časti učebného textu potvrdí svoju erudovanosť, spôsobilosť didakticky interpretovať
aktuálne poznatky, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje písomný prejav a posilní
zručnosť kritického posúdenia, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy (v spoluautorstve), ktoré
spĺňajú potrebné obsahové i formálne náležitosti, ako aj princípy akademickej etiky.

Stručná osnova predmetu:
Výber metodologického aparátu.
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu.
Recenzné konanie a úprava textu.
Vydanie výstupu, jeho distribúcia a evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
3. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
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4. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
5. Smernica č. 6/2020 Zásady edičnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava výstupu (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber metodológie, vytvorenie štruktúry,
spracovanie textu): 350 hodín
administrácia recenzií, vydania a korektúry textu: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PPMV

Názov predmetu: Postmodernistická paradigma v teórii a praxi
medzinárodných vzťahov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 9

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
spracovanie seminárnej práce v podobe vedeckého textu v rozsahu 10 - 12 strán jadra textu
(štruktúra textu: úvod, jadro - členenie na tri hlavné kapitoly, vstup do problematiky, hodnotenie
súčasného stavu skúmaných problémov, perspektívy a východiská pre ďalšie skúmanie zvolenej
problematiky, možné uplatnenie v procese spracovania dizertačnej práce; záver, zoznam
bibliografických odkazov, prílohy): 40 bodov
b) záverečné hodnotenie:
záverečná skúška: 60 bodov

Výsledky vzdelávania:
Študent chápe vplyv a pozíciu postmodernistickej paradigmy v akademickom uvažovaní
o medzinárodných vzťahoch, ako aj možnosti a jej uplatnenie v praxi medzinárodných
vzťahov. Študent sa oboznámi zo základnými východiskami teoretického uvažovania o
medzinárodných vzťahoch v kontexte jeho posunu a ukotvenia vnímaného cez prizmu uplatnenia
postmodernistického nahliadania na vybrané javy, procesy, aktérov a štruktúry zložitého konštruktu
medzinárodných vzťahov. Študent sa oboznámi so základnými východiskami a konceptami
spájanými s postmodernistickou paradigmou a ich pozíciou tak v akademickom i praktickom
uvažovaní o medzinárodných vzťahoch. Študent správne chápe pozíciu danej paradigmy v rámci
teoretického uvažovania o medzinárodných vzťahoch a zároveň vie identifikovať jej možné limity
a obmedzenia v kontexte objasňovania dynamiky súčasného vývoja medzinárodných vzťahov.
Študent je schopný kriticky zhodnotiť skúmané prístupy a koncepty na tejto báze naznačiť aj
možné línie nutnej modifikácie, či novej konštitúcie skúmaných teoretických prístupov. Študent
správne chápe a hodnotí význam a úlohu vedeckého diskurzu v procese formovania nových smerov
uvažovania o medzinárodných vzťahoch.

Stručná osnova predmetu:
1. Postmodernistiká paradigma a jej možné uplatnenie a využitie v procese teoretického uchopenia
i praktického uvažovania o procesoch formovania medzinárodných vzťahov determinovaných
dynamikou súčasného vývoja.
2. Postmodernistická paradigma a nové impulzy v oblasti skúmania medzinárodných vzťahov.
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3. Význam vedeckého diskurzu a polemiky pre proces správneho chápania problémov a
koncipovania výskumných otázok v oblasti medzinárodných vzťahov.
4. Vybrané teoretické smery a prístupy a ich previazanosť s postmodernistikou paradigmou.
5. Anglická škola - prístup k uvažovaniu o medzinárodných vzťahoch v rovine hľadania stredovej
pozície medzi realizmom a idealizmom.
6. Anglická škola a koncept medzinárodnej spoločnosti, východiskové postuláty, relevancia v
oblasti skúmania medzinárodných vzťahov, kritika.
7. Anglická škola - komparácia s vybranými prístupmi medzinárodných vzťahov.
8. Anglická škola - možnosti a limity uplatnenia pri štúdiu aktuálnych otázok vývoja
medzinárodných vzťahov.
9. Feminizmus a postmodernistické nahliadanie na skúmanie vybraných problémov
medzinárodných vzťahov.
10. Konštruktivizmus - základné východiská a uplatnenie v kontexte teoretického uchopenia
problematiky medzinárodných vzťahov.
11. Konštruktivizmus - možnosti a limity uplatnenia pri štúdiu aktuálnych otázok vývoja
medzinárodných vzťahov I.
12. Konštruktivizmus - možnosti a limity uplatnenia pri štúdiu aktuálnych otázok vývoja
medzinárodných vzťahov II.
13. Záverečné zhrnutie.

Odporúčaná literatúra:
1. Bauman, Z. 2001. Globalizácia: Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava: Kalligram
2. Baylis, J. – Smith, S. (eds.). 2001. Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations. Oxford: OUP
3. Beck, U. 2004. Čo je globalizácia? Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov
4. Buzan, B. – Little, R. 2000. International Systems in World History. Oxford: OUP
5. Buzan, B. 2004. From International to World Society? English School Theory and the Social
Structure of Globalisation. Cambridge: CUP
6. Burchill, S., Liklater, A., Devetak, J., Donnelly J., Paterson M., Rues-Smit, True, J. 2005.
Theories of International Relations. Dostupné na: http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/
RefrenceFile/Theories-of-IR.pdf
7. Buzan, B. 2001. The English School: an underexploited resource in IR. Dostupné na: https://
library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/11357358.pdf
8. Buzan, B.: Lawson, G. 2018. The English School: History and Primary Institutions as
Empirical IR Theory? Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/333852006
9. Murray, R.W. 2013. System, Society & the World: Exploring the English School of
International Relations. Dostupné na: https://www.files.ethz.ch/isn/181081/Exploring-the-
English-School-e-International-Relations.pdf
10. Picard, J. 2008. How do Postmodernists Analyse International Relations? Dostupné na:
https://www.e-ir.info/2008/01/28/how-do-postmodernists-analyse-international-relations/
11. Theys, S. 2018. Introducing Constructivism in International Relations Theory. Dostupné na:
https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 270 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
príprava na spracovanie seminárnej práce: 40 hodín
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spracovanie seminárnej práce: 30 hodín
príprava prezentácie seminárnej práce: 10 hodín
samoštúdium: 178 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX(0) FX(1) n

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PSPV

Názov predmetu: Problematika sekuritizácie v politických vedách

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: B (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 26
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
a) odborná esej (25 %)
b) rešerš na zadanú tému (25 %)
b) záverečné hodnotenie:
ústna skúška (50 %)

Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní kurzu budú (1) oboznámení s hlavnými typmi nových prístupov,
teórií a metódami výskumu v oblasti výskumu bezpečnosti so zameraním na kritické prístupy
a sekuritizáciu, (2) vedieť analyzovať a vyhodnotiť súčasné pohyby v svetovej a domácej
politike z pohľadu spoločenskej bezpečnosti (3) schopní vytvoriť si ucelenú predstavu o vývoji
výskumu v oblasti teórie sekuritizácie a (4) kompetentní vytvoriť pôvodnú výskumnú prácu
o vybranom spoločenskom bezpečnostnom probléme s využitím zodpovedajúceho kritického
prístupu k skúmaniu bezpečnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Antropológia bezpečnosti - disciplinovanie disciplíny
2. Kritická teória - ku kritike
3. O metóde a výskume - zameranie výskumu v oblasti bezpečnosti
4. Teória bezpečnosti a "sekuritizácie"
5. Aplikovaná teória sekuritizácie: Migrácia a bezpečnosť
6. (Ne)bezpečnostné praktiky - bezpečnosť, emancipácia, kritika
7. Vykonávanie bezpečnosti a teória aktéra a siete

Odporúčaná literatúra:
Buzan, B., Hansen, L.: The Evolution of International Security Studies. Cambridge University
Press, New York, 2009
Buzan, B., Waever, O., Wilde J.: Security: A New Framework For Analysis. Lynne Rienner
Publishers, London, 1998
Booth, K.: Critical Security Studies and World Politics (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers,
2005.
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Samimian-Darash L., Stalcup, M.: “Anthropology of Security and Security in Anthropology:
Cases of Counterterrorism in the United States,” Anthropological Theory 17:1 (2017), 60-87.
Salter, M.: “Security Actor-Network Theory: Revitalizing Securitization Theory with Bruno
Latour,” Polity, 51:2 (2019), 349-364.
Huysmans, J.: “What’s in an Act? On Security Speech Acts and Little Security Nothings,”
Security Dialogue, 42:4-5 (2011), 371-383.
Bigo, D.: “Pierre Bourdieu and International Relations: Power of Practices, Practices of Power,”
International Political Sociology, 5:3 (September 2011), 225–258.
Huysmans, J.: “European Integration and Societal Insecurity,” in Jef Huysmans, The Politics of
Insecurity, 63-84.
Guzzini, S.: “Securitization as a Causal Mechanism,” Security Dialogue, 42:4-5 (2011), 329-341.
Vennesson, P.: “Is Strategic Studies Narrow? Critical Security and the Misunderstood Scope of
Strategy,” Journal of Strategic Studies 40:3 (2017), 358-391.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
rešerš: 34 hodín
esej : 40 hodín
samoštúdium: 64 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX(0) FX(1) n

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PPDS

Názov predmetu: Písomná práca k dizertačnej skúške a dizertačná skúška

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške, jej posúdenie školiteľom a obhajoba pred
komisiou pre dizertačné skúšky: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Na základe dosiahnutej úrovne priebežného štúdia a skúmania problematiky dizertačnej práce je
študent spôsobilý prezentovať poznatky získané počas štúdia v podobe písomnej práce. Dokáže
kriticky zhodnotiť stav výskumu v danej oblasti doma a v zahraničí, je schopný určiť a verifikovať
adekvátnosť zvolených kvalitatívnych a kvantitatívnych metodologických postupov. Je pripravený
korigovať smerovanie výskumu a použitie metodologického aparátu v súlade s aktuálnym dianím v
odbore a takisto v súlade s dynamikou vlastného predmetu skúmania. Je spôsobilý definovať hlavné
výskumné otázky, ciele výskumu a sformulovať pracovné hypotézy. Má schopnosť prezentovať
čiastkové výsledky výskumu pred odbornou komunitou (o. i. aj prostredníctvom ich publikovania
alebo prezentácie v rámci medzinárodných vedeckých konferencií).

Stručná osnova predmetu:
Výber témy dizertačnej práce.
Selekcia a štúdium vedeckej literatúry.
Určenie pracovných metód výskumu, definovanie predmetu, cieľa, úloh a hypotéz výskumu.
Operacionalizácia a interpretácia pojmov.
Overovanie a výber metodiky zberu dát.
Zber a vyhodnocovanie dát.
Určenie obsahu písomnej práce k dizertačnej skúške.
Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške.
Štúdium posudkov na písomnú prácu k dizertačnej skúške.
Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške pred komisiou pre dizertačné skúšky.

Odporúčaná literatúra:
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1. Študijný poriadok Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných po 1. 1. 2013
2. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
3. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na UMB
5. Smernica č. 10/2021 o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na UMB

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
spracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške: 208 hodín
príprava na dizertačnú skúšku a obhajobu písomnej práce k dizertačnej skúške: 90 hodín
obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške a samotná dizertačná skúška: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A B C D E FX(1)

53.85 23.08 15.38 7.69 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 27.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
RKS

Názov predmetu: Rozhodovanie v krízovej situácii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: B (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
Príprava projektu a jeho prezentácia: 30 % (max. 30 - min. 20)
b) záverečné hodnotenie:
Záverečná skúška formou testu (prezenčne/LMS Moodle): 70 % (max. 70 - min. 45).
Hodnotenie celkom: 100 % (70 + 30)
Uvedené podmienky hodnotenia sú platné pre dennú aj externú formu štúdia.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: 1. Poslucháč ovláda základné pojmy a súčasne disponuje poznatkami o aktuálnych
prioritách v oblasti rozhodovania v krízových situáciách, ako aj poznatkami o prebiehajúcich javoch
spoločensko-ekonomického a spoločensko-politického systému. 2. Vie sa orientovať v odbornej
literatúre ako aj v legislatívnych nástrojoch, týkajúcich sa riadenia v krízových situáciách. 3.
Dokáže identifikovať a klasifikovať krízové javy (kríza, krízová situácia, krízový stav), riziká
výskytu krízových javov, aktérov rozhodovania v krízových situáciách a i. 4. Ovláda jednotlivé
sekvencie tvorby krízových stratégií - formulácia, schvaľovanie, implementácia a hodnotenie. 5. V
rámci riešenia krízových javov je schopný zrealizovať analýzu problému, jeho štrukturáciu a presne
zadefinovať existujúci problém. 6. Je schopný preskúmať, vyhodnotiť a predvídať problémové
situácie a ich dosahy na politické procesy, príp. vznik krízových situácií.
Zručnosti: 1. Poslucháč je schopný profesionálne aplikovať získané teoretické poznatky o
rozhodovaní v krízovej situácii do aplikačnej praxe. 2. Je schopný kriticky vyhodnotiť aktuálne
spoločensko-politické problémy, na základe čoho je schopný formulovať vlastný názor a možnosti
riešenia. 3. Dokáže uplatniť interdisciplinárny náhľad pri rozhodovaní v krízových situáciách,
pričom aplikuje poznatky iných príbuzných vedných disciplín (napr. Politológia, Právo, Ekonómia,
Sociológia a i.). 4. Osvojené vedecké metódy uplatňuje pri hľadaní nových postupov riešenia
krízových situácií, pri analýze relevantných detailov krízových javov a ich interdisciplinárnych
väzieb, na základe čoho formuluje nové hypotézy, úsudky a stratégie. 5. Na základe svojich
zistení artikuluje možné riziká výskytu krízových javov, ich typologizáciu a dopad na spoločnosť
v meniacich sa politických, ekonomických, sociálnych, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych
podmienkach v globalizujúcom sa prostredí. 6. Dokáže kvalifikovane komunikovať s odbornou
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komunitou i širšou verejnosťou, a prezentovať svoje zistenia v rámci diskusií na národnej i
medzinárodnej úrovni.
Kompetencie: 1. Poslucháč je pripravený vykonávať činnosti, spojené so zabezpečovaním plnenia
úloh exekutívnych a zákonodarných orgánov pri riadení a rozhodovaní v prípade vzniku krízových
situácií. 2. Je schopný profesionálne sa podieľať na tvorbe legislatívnych nástrojov, upravujúcich
postupy v čase krízových situácií. 3. Je schopný artikulovať stanoviská a komunikovať s aktérmi v
rámci rozhodovacích procesov, zohľadňujúc pritom i možné bariéry a riziká. 4. Pri implementácií
rozhodnutí do aplikačnej praxe, dokáže vhodne a kompetentne komunikovať s verejnosťou,
zohľadňujúc pritom aj etický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodný vstup do problematiky
2. Zadefinovanie a klasifikácia krízových javov (kríza, krízová situácia, krízový stav)
3. Kríza ako predmet interdisciplinárneho skúmania a poznania
4. Riziká výskytu krízových javov
5. Typologizácia rizík a ich dopady na spoločnosť
6. Riadenie a rozhodovanie v krízových situáciách
7. Legislatívny rámec rozhodovania v krízových situáciách
8. Aktéri rozhodovania v krízových situáciách
9. Riešenie krízových javov – analýza problému, štrukturácia problému, definovanie problému
10. Tvorba krízových stratégií
11. Informácie ako rozhodujúci faktor v procese riešenia krízových javov
12. Etický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií
13. Bariéry a riziká rozhodovania v krízových situáciách

Odporúčaná literatúra:
1. FIALA, P. - SCHUBERT, K. 2000. Moderní analýza politiky. Uvedení do teórií a metod policy
analysis. Brno: Barrister&Principal, 2000. 170 s. ISBN 80-85947-50-1.
2. FRIEDMAN, G.: Ohniská napätia: Na prahu krízy v Európe. Bratislava: Ikar, 2015. 357 s.
ISBN 978-80-551-4492-4
3. KOVÁČOVÁ, E. 2010. Ochrana územia miest a obcí pred živelnými pohromami. In Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí: zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou, Žilina, 1.- 3. jún 2010 / zost. Jozef Ristvaj. 2. diel. Žilina: Žilinská
univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2010. ISBN 978-80-554-0203-1. s. 403-410
4. KOVÁČOVÁ, E. 2021. Politologické aspekty verejnej politiky a verejnej správy –
verejný záujem a vymedzenie problému vo verejnej politike. Praha: Leges, 2021. 78 s. ISBN
978-80-7502-566-1.
5. KOVÁČOVÁ, E. 2021. Rozhodovanie v krízovej situácii: Decision-making in a crisis
situation. In Interpolis´21 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
konferencie Interpolis 2021 / ed. Tomáš Beňuška ... [et al.]; rec. Natália Kováčová, Rastislav
Kazanský, Andrea Čajková. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela -
Belianum, 2021. ISBN 978-80-557-1909-2. s. 9-18.
6. MÍKA, V. T. 2021. Rozhodovanie vo verejnej správe v krízových situáciách. Postupy,
problémy, riziká a omyly. In Civilná ochrana – Revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. Ročník
2021, č. 2, 3, 4. ISSN 1335-4094.
7. MIKOLAJ, J. a kol. 2000. Krízový manažment ako spoločensko-vedný problém. Žilina: RVS
– vydavateľstvo Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 141 s. ISBN
80-88829-54-2.
8. PROROK, V. – LISA, A. 2011. Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Praha: GRADA,
2011, 160 s. ISBN 978-80-247-7376-6.
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9. PROROK, V. 2012. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: GRADA, 2012, 192 s.
ISBN 978-80-247-4179-6.
10. ŘÍCHOVÁ, B. a kol. 2015. Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace
teorií v příkladech. Praha: SLON, 2015. 251 s. ISBN 978-80-7419-187-9.
11. SARTORI, G., Teória demokracie, Bratislava: ARCHA, 1993, 512 s. ISBN 80-7115-049-5.
12. ŠIMÁK, L. 2001. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: Fakulta špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 245 s. ISBN 80-88829-13-5.
13. VESELÝ, A. - NEKOLA, M. 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Praha: SLON, 2007.
407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.
14. VESELÝ, A. 2009. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha:
KAROLINUM, 2009. 262 s. ISBN 978-80-246-1714-5.
15. Legislatívne zdroje.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 150 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
samoštúdium (štúdium relevantnej literatúry): 82 hodín
Príprava projektu:
zber, analýza a spracovanie dát: 46 hodín
prezentácia projektu: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX(0) FX(1) n

50.0 37.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
SDVVP

Názov predmetu: Spoluriešiteľ domáceho vedecko-výskumného projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spoluúčasť na riešení domáceho vedecko-výskumného projektu a vyhodnotenie pridelených úloh
vyplývajúcich zo stanovených cieľov projektu: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná špecifiká projektu a aktívne, zodpovedne a efektívne rieši rôzne úlohy vyplývajúce
z projektových cieľov. Pri hľadaní potrebných riešení dokáže vhodne využiť metodiky vedeckého
prístupu, ako aj nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Dokáže produktívne spolupracovať s ostatnými
riešiteľmi projektu, čím zveľaďuje svoju schopnosť tímovej práce. V súlade s cieľmi výskumu/
projektu vytvára relevantné publikačné výstupy (samostatne alebo v spoluautorstve) demonštrujúce
jeho schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom. Zároveň dokáže posilňovať
a vytvárať domáce a zahraničné inštitucionálne partnerstvá.

Stručná osnova predmetu:
Študent sa podieľa na riešení projektu v spolupráci s vedúcim projektu a členmi projektového tímu,
s ktorými realizuje konkrétne výskumné aktivity vrátane publikačných výstupov.

Odporúčaná literatúra:
podľa charakteru skúmanej problematiky

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
príprava projektu a projektovej dokumentácie: 20 hodín
zapojenie do riešenia projektu formou konkrétnych výskumných a publikačných aktivít: 130
hodín
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
SZVVP

Názov predmetu: Spoluriešiteľ zahraničného vedecko-výskumného
projektu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spoluúčasť na riešení zahraničného (medzinárodného) vedecko-výskumného projektu a
vyhodnotenie pridelených úloh vyplývajúcich zo stanovených cieľov projektu: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná špecifiká projektu a aktívne, zodpovedne a efektívne rieši rôzne úlohy vyplývajúce
z projektových cieľov. Pri hľadaní potrebných riešení dokáže vhodne využiť metodiky vedeckého
prístupu, ako aj nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Dokáže produktívne spolupracovať s ostatnými
riešiteľmi projektu, čím zveľaďuje svoju schopnosť tímovej práce. V súlade s cieľmi výskumu/
projektu vytvára relevantné publikačné výstupy (samostatne alebo v spoluautorstve) demonštrujúce
jeho schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom. Zároveň dokáže posilňovať
a vytvárať domáce a zahraničné inštitucionálne partnerstvá.

Stručná osnova predmetu:
Študent sa podieľa na riešení projektu v spolupráci s vedúcim projektu a členmi projektového tímu,
s ktorými realizuje konkrétne výskumné aktivity vrátane publikačných výstupov.

Odporúčaná literatúra:
podľa charakteru skúmanej problematiky

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
príprava projektu a projektovej dokumentácie: 20 hodín
zapojenie do riešenia projektu formou konkrétnych výskumných a publikačných aktivít: 280
hodín
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
TEMU

Názov predmetu: Teórie multikulturalizmu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: C (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
ústna skúška: 100 % (100 bodov)

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Študent má systematický, komplexný a ucelený súbor vedomostí, ktoré dokáže
vzhľadom k svojej špecializácii využiť aj vrátane interdisciplinárneho prepojenia v oblasti
spoločenských a humanitných vied. Má adekvátne poznanie teórií, metodologických postupov a
dokáže formulovať výskumné úlohy a ich riešenia, ktoré sofistikovaným spôsobom využíva vo
vedeckých projektoch a vo výskume, v diskurzívnom rámci vedeckých konferencií na úrovni
zodpovedajúcej medzinárodným kritériám, ako aj v spoločenskej praxi.
Zručnosti: Študent vie aktívnym spôsobom získavať nové informácie, kriticky analyzuje
transformačné zmeny v globálnej spoločnosti a konflikty, vznikajúce ako dôsledok
multikultúrnych pohybov. Je schopný charakterizovať normatívnu perspektívu aktuálneho
politického kozmopolitizmu a univerzalistické koncepcie ľudstva a pluralitných komunít. V danej
súvislosti absolvent spozná diferencované formy občianstva a aktuálne teórie svetoobčianstva,
ktoré dokáže porovnať a zasadiť do empirického kontextu. Vie prehodnocovať a využívať
argumentačný rámec poznatkov z vedných oblastí politológie a v interdisciplinárnom rámci dokáže
ich fundovane a tvorivo využívať vo verbálnych teoretických a praktických aplikáciách pre
rozvoj odboru. Heuristicky vie zdokonaľovať výskumnú problematiku, pričom sa dokáže úspešne
podieľať a riadiť výskumné úlohy a tímy v inovačnom smerovaní a podpore vedy.
Kompetencie: Študent svojim autonómnym a iniciatívnym prístupom vie formulovať vedecké ciele,
postupy a metodológiu v riešení nových projektových požiadaviek, podieľa sa na precizovaní
výsledkov vedného odboru zohľadnením dlhodobých dosahov v perspektívnom kontexte odbornej
činnosti. Je pripravený formulovať závery výskumnej činnosti a preukazuje schopnosť erudovanej
vedeckej domácej a medzinárodnej spolupráce.

Stručná osnova predmetu:
Multikulturalizmus a teoretické modely.
Antipluralitný multikulturalizmus.
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„Otvorená spoločnosť“ a tolerancia.
Čo je to kultúrna identita?
Politika uznania a pozitívna sloboda.
Multikulturalizmus a demokracia.
Kantova idea svetoobčianstva.
Kozmopolitná sociálna teória a globálna moc.
Vývoj politického kozmopolitizmu.
Kritika metodologického nacionalizmu.
Politický kozmopolitizmus a sloboda.

Odporúčaná literatúra:
BROCK, G.,BRIGHOUSE, H. The Political Philosophy of Cosmopolitanism. Cambridge,
2013
CROWDER, G. Theories of multiculturalism. An Introduction. Cambridge, 2013
KULAŠIK, P., KULAŠIKOVÁ, Z., KOVÁČIK, B., ŠKUTOVÁ, D.: Súčasné politické teórie
II. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2013
KURN, A.T. Islam, Authoritarianism and Underdevelopment a global and historical comparison.
Cambridge, 2019
KYMLICKA, W. Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights. Oxford, 2000
LADEN, A.S. Multiculturalism and Political Theory. Chicago: University of Illinois, 2007
PAREKH, B. Rethinking Multicultural diversity and Political Theory. Harvard University Press,
2002

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
samoštúdium: 78 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX(0) FX(1) n

88.89 3.7 7.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
TVM

Názov predmetu: Teórie verejnej moci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: A (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 9

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
preklad určeného odborného textu aj s komentárom: 20 bodov
spracovanie odbornej eseje na dohodnutú tému v rámci určenej problematiky: 30 bodov
b) záverečné hodnotenie:
ústna alt. písomná skúška v zmysle obsahového zamerania kurzu: 50 bodov

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti: Absolvovaním predmetu študent nadobudne teoretické a empirické poznatky týkajúce
sa fungovania rôznych typov politických systémov. Získa rozširujúce vedomosti o špecifických
kategóriách teórie politiky a ich uplatnení v konkrétnych reáliách vybraných štátov sveta.
Rozhodujúce sú poznatky o mocenskej tripartite, limitoch a paradoxoch demokracie, ostatných
zložkách spoločnosti ovplyvňujúcich verejnú moc, o štáte, práve a ústave v spoločenských a najmä
v politických vzťahoch a poznatky o spravodlivosti, ľudských právach a zodpovednosti verejnej
moci.
Zručnosti: Študent je schopný identifikovať problémy a priority rozvoja odboru v oblasti štúdia
fungovania politických systémov, formulovať a vyhodnocovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší
výskum, dokáže aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého
bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru, tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať
a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Študent aplikuje vedecké spôsoby získavania
najnovších poznatkov týkajúcich sa výkonu verejných politík štátu. Je schopný predostrieť jasnú
a detailnú analýzu rôznych politických systémov s tendenciami ich ďalších vývojových alternatív.
Študent je spôsobilý uskutočniť vývojovú, komparatívnu, teoretickú a empirickú analýzu získaných
dát.
Kompetencie: Študent je spôsobilý myslieť kriticky, analyticky a nezávisle akceptovať dynamiku
podmienok existencie a fungovania jednotlivých politických systémov a takisto má schopnosť
interdisciplinárneho nazerania na skúmanú problematiku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a
etické aspekty pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, disponuje schopnosťou prezentovať
výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže
určiť zameranie výskumu a koordinovať tímy. Je spôsobilý vykonávať vzdelávaciu (pedagogickú),
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vedecko-výskumnú a osvetovú činnosť, autorsky, resp. spoluautorsky sa podieľa na aktívnych
výstupoch z týchto činností.

Stručná osnova predmetu:
1. Mocenská tripartita a jej význam v demokratickom politickom režime.
2. Formy vládnutia a vzájomný vzťah jednotlivých mocenských inštitútov vo vybraných štátoch
sveta
3. Funkčné mechanizmy demokracie. Limity a paradoxy trojčlánkovej deľby moci.
4. Zložky spoločnosti ovplyvňujúce verejnú moc v demokracii.
5. Funkčné alternatívy trojčlánkovej deľby.
6. Funkcie štátu a ich analýza v rôznych politických systémoch
7. Vzťah Práva a štátu – princípy právneho štátu
8. Ústava, verejná moc a spoločenské vzťahy
9.. Funkcie spravodlivosti ako funkcie verejnej moci
10. Verejná moc a ľudské práva
11. Zodpovednosť verejnej moci (štátu)

Odporúčaná literatúra:
1. KOVÁČIK, B., KULAŠIK, P., KULAŠIKOVÁ, Z., ONDRIA, P., ŠKUTOVÁ, D., 2015.
Súčastné politické téorie II. Belianum: Banská Bystrica 2015. 146 s. ISBN: 978-80-557-0969-7.
2. JINEK, J. 2017. Obec a politično v Aristotelově myšlení. Praha: OIKOYMENH, 2017. 743 s.
ISBN: 9788072982080.
3. KELSEN, H., BROSTL, A., HOLLANDER, P. (editori) 2018. Čistá právna náuka. Bratislava:
Kalligram, 2018. 190 s. ISBN:978-80-89916-21-4.
4. KYSELA, J. 2014. Ústava mezi právem a politikou. Praha: Leges, 2014. 352 s. ISBN:
978-80-7502-022-2.

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž: 270 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
príprava na priebežné hodnotenie: 129 hodín
príprava na záverečnú skúšku: 129 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX(0) FX(1) n

51.85 29.63 18.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V1

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V1) ako celok
(monografia)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 30

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vytvorenie vedeckej publikácie (monografie) s rozsahom min. 3 AH a jej vydanie v tlačenej
alebo elektronickej forme v slovenskom alebo anglickom jazyku v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve a evidencia vydanej publikácie v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe vytvorí vedeckú publikáciu
(monografiu) vydanú v tlačenej alebo elektronickej forme v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve podávajúcu komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy,
vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru. Vydaním publikácie autor potvrdí svoju vysokú
odbornú kvalifikáciu, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom,
zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní
kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na
uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Identifikovanie problémovej vedeckej situácie.
Určenie objektu/predmetu výskumu.
Výber a overenie metodologického aparátu.
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu.
Recenzné konanie a úprava textu.
Komunikácia s vydavateľom.
Tlač monografie, jej distribúcia a evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
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2. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
3. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
4. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
5. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
6. Smernica č. 6/2020 Zásady edičnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
7. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
8. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, prípadne nemecký, španielsky, francúzsky, ruský

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 900 hodín, z toho:
príprava publikácie (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 860 hodín
administrácia recenzií, vydania a korektúry textu: 40 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V2DAT1

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého výstupu (príspevok/kapitola) v knižnej publikácii (recenzovaný zborník/
vedecká monografia) registrovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v databáze
publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl
a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 450 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 400 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 50 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V2DAT2

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého výstupu (príspevok/kapitola) v knižnej publikácii (recenzovaný zborník/
vedecká monografia) registrovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v databáze
publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl
a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 450 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 400 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 50 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V2DAT3

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) evidovaný vo WoS
alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého výstupu (príspevok/kapitola) v knižnej publikácii (recenzovaný zborník/
vedecká monografia) registrovanej v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho/jej evidencia v databáze
publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia) evidovanej vo WoS alebo SCOPUS.
Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné
výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl
a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť
publikovať výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov
vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 450 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 400 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 50 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V21

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly vo vedeckej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí
svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 270 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 60

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V22

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly vo vedeckej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí
svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 270 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V23

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti (V2) ako časť
editovanej knihy alebo zborníka (kapitola/príspevok) neregistrovaný vo
WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie vedeckého príspevku v recenzovanom zborníku (neregistrovanom v databáze WoS
alebo SCOPUS) alebo kapitoly vo vedeckej monografii a jeho/jej evidencia v databáze publikačnej
činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (príspevok/kapitola), ktorý uverejní v domácej
alebo zahraničnej knižnej publikácii (zborník/monografia). Publikovaním výstupu potvrdí svoju
erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí
svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu
komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na požadovanej
úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia výstupu v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
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3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 300 hodín, z toho:
príprava vedeckého príspevku/kapitoly (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie
vedeckej metodológie, vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 270 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V3DAT1

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho
evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav,
posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať
výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 600 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 570 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V3DAT2

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho
evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav,
posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať
výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 600 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 570 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V3DAT3

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
evidovaný vo WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS a jeho
evidencia v databáze publikačnej činnosti UK UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise evidovanom vo WoS alebo SCOPUS. Publikovaním výstupu
potvrdí svoju erudovanosť, preukáže schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným
spôsobom, zdokonalí svoje publikačné návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav,
posilní kompetenciu komunikovať s akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať
výstupy na medzinárodne uznávanej úrovni a dokáže, že sa zaradil medzi členov vedeckej
komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 600 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 570 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V31

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže
schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 360 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V32

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže
schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 360 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
V33

Názov predmetu: Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3)
neregistrovaný vo WoS alebo SCOPUS III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 13

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
publikovanie článku vo vedeckom časopise a jeho evidencia v databáze publikačnej činnosti UK
UMB: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti a na ich základe spracuje čiastkové výsledky
výskumnej činnosti do podoby vedeckého výstupu (článok), ktorý uverejní v domácom alebo
zahraničnom vedeckom časopise. Publikovaním výstupu potvrdí svoju erudovanosť, preukáže
schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom, zdokonalí svoje publikačné
návyky, skultivuje odborný/vedecký štýl a písomný prejav, posilní kompetenciu komunikovať s
akademickou komunitou, ako aj spôsobilosť publikovať výstupy na národnej/medzinárodnej úrovni
a dokáže, že sa zaradil medzi členov domácej/zahraničnej vedeckej komunity.

Stručná osnova predmetu:
Zber, analýza a vyhodnotenie dát.
Štúdium relevantnej literatúry.
Výber a overovanie vedeckej metodológie.
Tvorba štruktúry článku a spracovanie textu (úvod do problematiky, stav rozpracovania skúmanej
problematiky, cieľ, objasnenie výberu metód, závery a riešenia, zoznam bibliografických odkazov)
Administrácia vydania textu a recenzné konanie.
Evidencia článku v databáze publikačnej činnosti UK UMB.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. HOVORKA, D. – KOMÁREK, K. – CHRAPAN, J. – BARTKO, D.: Ako úspešne zvládať
vedeckú prácu. Martin: Osveta, 2015
3. HULÍN, I.: Vedecká publikácia – ako ju písať. Dostupné na: http://prolitera.sk/UVB/pdf/
UVB-19.pdf.
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4. DOBBERSTEINOVÁ, J. – HUDECOVÁ, S. – STOŽICKÁ, Z.: Sprievodca svetom vedeckého
publikovania. Bratislava: Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI, 2019
5. VYDRA, A. Kreativita v akademickom písaní. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011. Dostupné na:
https://ostium.sk/language/sk/kreativita-v-akademickom-pisani/
6. ADLEROVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, L. – MACHYTKOVÁ, M.: Informační a publikační
strategie mladých vědců. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních
informačních zdrojích. Dostupné na: https://www.inforum.cz/pdf/2015/adlerova-iva.pdf
7. ADLEROVÁ, I.: Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorů.
In ITlib 4/2016. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/19-informacni%20a
%20publikacni.pdf
8. Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov. Dostupné na: https://eiz.cvtisr.sk/
vedecke-publikovanie/tvorba-vedeckeho-clanku-odporucania-pre-autorov/
9. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
10. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 390 hodín, z toho:
príprava článku (zber, analýza a vyhodnotenie dát, výber a overovanie vedeckej metodológie,
vytvorenie štruktúry, spracovanie textu): 360 hodín
administrácia recenzného konania, vydania a prípadné korektúry: 30 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
VBP1

Názov predmetu: Vedenie bakalárskej práce I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce. Ovláda pravidlá
tvorivej činnosti v oblasti spoločenskovedných disciplín. Je kompetentný určiť vhodné obsahové
zameranie bakalárskej práce v podobe výskumnej otázky, je schopný navrhnúť alebo modifikovať
štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť mieru naplnenia
cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a obsahových náležitostí
bakalárskej práce. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý samostatne,
zodpovedne a tvorivo viesť študenta bakalárskeho stupňa štúdia v procese spracovania vybranej
témy bakalárskej práce v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Identifikovanie výskumných otázok a určenie obsahového zamerania bakalárskych prác.
Tvorba zoznamu tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce)
Záverečná kontrola bakalárskej práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2013
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
zostavenie tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2: 5 hodín
priebežné konzultácie a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 5 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
VBP2

Názov predmetu: Vedenie bakalárskej práce II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce. Ovláda pravidlá
tvorivej činnosti v oblasti spoločenskovedných disciplín. Je kompetentný určiť vhodné obsahové
zameranie bakalárskej práce v podobe výskumnej otázky, je schopný navrhnúť alebo modifikovať
štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť mieru naplnenia
cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a obsahových náležitostí
bakalárskej práce. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý samostatne,
zodpovedne a tvorivo viesť študenta bakalárskeho stupňa štúdia v procese spracovania vybranej
témy bakalárskej práce v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Identifikovanie výskumných otázok a určenie obsahového zamerania bakalárskych prác.
Tvorba zoznamu tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce)
Záverečná kontrola bakalárskej práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2013
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
zostavenie tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2: 5 hodín
priebežné konzultácie a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 5 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
VBP3

Názov predmetu: Vedenie bakalárskej práce III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce. Ovláda pravidlá
tvorivej činnosti v oblasti spoločenskovedných disciplín. Je kompetentný určiť vhodné obsahové
zameranie bakalárskej práce v podobe výskumnej otázky, je schopný navrhnúť alebo modifikovať
štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť mieru naplnenia
cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a obsahových náležitostí
bakalárskej práce. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý samostatne,
zodpovedne a tvorivo viesť študenta bakalárskeho stupňa štúdia v procese spracovania vybranej
témy bakalárskej práce v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Identifikovanie výskumných otázok a určenie obsahového zamerania bakalárskych prác.
Tvorba zoznamu tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce)
Záverečná kontrola bakalárskej práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2013
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
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4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
zostavenie tém bakalárskych prác a ich vypísanie v AIS2: 5 hodín
priebežné konzultácie a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku vedúceho bakalárskej práce a jeho evidencia v AIS2: 5 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ŠVOČ1

Názov predmetu: Vedenie práce ŠVOČ I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spracovanie posudku vedúceho práce ŠVOČ: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti práce ŠVOČ. Dokáže navrhnúť
alebo modifikovať štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť
mieru naplnenia cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a
obsahových náležitostí práce ŠVOČ. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý
samostatne, zodpovedne a tvorivo viesť študenta v procese spracovania vybranej témy do podoby
práce ŠVOČ v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie výskumnej otázky a určenie obsahového zamerania práce.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce)
Záverečná kontrola práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
konzultácie s autorom práce a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku a prípadná účasť v hodnotiacej komisii: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ŠVOČ2

Názov predmetu: Vedenie práce ŠVOČ II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spracovanie posudku vedúceho práce ŠVOČ: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti práce ŠVOČ. Dokáže navrhnúť
alebo modifikovať štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť
mieru naplnenia cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a
obsahových náležitostí práce ŠVOČ. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý
samostatne, zodpovedne a tvorivo viesť študenta v procese spracovania vybranej témy do podoby
práce ŠVOČ v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie výskumnej otázky a určenie obsahového zamerania práce.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce).
Záverečná kontrola práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
konzultácie s autorom práce a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku a prípadná účasť v hodnotiacej komisii: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ŠVOČ3

Názov predmetu: Vedenie práce ŠVOČ III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spracovanie posudku vedúceho práce ŠVOČ: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná metodologické, formálne a obsahové náležitosti práce ŠVOČ. Dokáže navrhnúť
alebo modifikovať štruktúru práce, identifikovať východiskové vedecké/odborné zdroje, posúdiť
mieru naplnenia cieľov, výber a použitie vedeckých metód, posúdiť dodržanie formálnych a
obsahových náležitostí práce ŠVOČ. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností je spôsobilý
samostatne, zodpovedne a tvorivo viesť študenta v procese spracovania vybranej témy do podoby
práce ŠVOČ v súlade s princípmi akademickej etiky a vedeckej integrity.

Stručná osnova predmetu:
Stanovenie výskumnej otázky a určenie obsahového zamerania práce.
Konzultácie so študentom (výber vhodného metodologického aparátu, analýza stavu rozpracovania
problematiky v prameňoch domácej a zahraničnej literatúry, zostavenie predbežného zoznamu
východiskových vedeckých/odborných zdrojov, zostavenie štruktúry práce, priebežná kontrola
výsledkov práce).
Záverečná kontrola práce a posúdenie splnenia požadovaných náležitostí.
Vypracovanie posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
6. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
konzultácie s autorom práce a posudzovanie priebežných výsledkov práce: 140 hodín
vypracovanie posudku a prípadná účasť v hodnotiacej komisii: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PBP1

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na bakalársku prácu I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce a jeho evidovanie v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia bakalárskej práce. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských záverečných prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej
práce. Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty
predloženej práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, použitie vedeckých metód, formálnu
úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý kriticky analyzovať odborný
text a vypracovať posudok bakalárskej práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej bakalárskej práce (zhodnotenie motivácie
študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s literatúrou, štruktúry práce,
obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce
3. Vloženie posudku do AIS2

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej bakalárskej práce: 80 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho evidovanie v AIS2: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PBP2

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na bakalársku prácu II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce a jeho evidovanie v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia bakalárskej práce. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských záverečných prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej
práce. Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty
predloženej práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, použitie vedeckých metód, formálnu
úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý kriticky analyzovať odborný
text a vypracovať posudok bakalárskej práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej bakalárskej práce (zhodnotenie motivácie
študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s literatúrou, štruktúry práce,
obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce
3. Vloženie posudku do AIS2

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej bakalárskej práce: 80 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho evidovanie v AIS2: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PBP3

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na bakalársku prácu III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce a jeho evidovanie v AIS2: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia bakalárskej práce. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských záverečných prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej
práce. Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty
predloženej práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, použitie vedeckých metód, formálnu
úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý kriticky analyzovať odborný
text a vypracovať posudok bakalárskej práce.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej bakalárskej práce (zhodnotenie motivácie
študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s literatúrou, štruktúry práce,
obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce
3. Vloženie posudku do AIS2

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB
5. Metodické usmernenie FPVaMV UMB spresňujúce formálne náležitosti bakalárskych a
diplomových prác
6. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej bakalárskej práce: 80 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho evidovanie v AIS2: 10 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PŠVOČ1

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na prácu ŠVOČ I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie a predloženie oponentského posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v
hodnotiacej komisii: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia práce ŠVOČ. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej práce.
Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty predloženej
práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, spôsoby použitia vedeckých metód pri spracovaní
vybranej témy, formálnu úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý
kriticky analyzovať odborný text a vytvoriť odborný posudok práce ŠVOČ.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti
(zhodnotenie motivácie študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s
literatúrou, štruktúry práce, obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku na prácu študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
3. Prípadná prezentácia posudku v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej práce ŠVOČ: 84 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii: 6 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PŠVOČ2

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na prácu ŠVOČ II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie a predloženie oponentského posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v
hodnotiacej komisii: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia práce ŠVOČ. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej práce.
Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty predloženej
práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, spôsoby použitia vedeckých metód pri spracovaní
vybranej témy, formálnu úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý
kriticky analyzovať odborný text a vytvoriť odborný posudok práce ŠVOČ.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti
(zhodnotenie motivácie študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s
literatúrou, štruktúry práce, obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku na prácu študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
3. Prípadná prezentácia posudku v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej práce ŠVOČ: 84 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii: 6 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
PŠVOČ3

Názov predmetu: Vypracovanie posudku na prácu ŠVOČ III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
vypracovanie a predloženie oponentského posudku práce ŠVOČ a jeho prípadná prezentácia v
hodnotiacej komisii: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná kritéria hodnotenia práce ŠVOČ. Ovláda metodiku spracovania a hodnotenia
študentských prác a vhodne ju implementuje v rámci posudzovania kvality predloženej práce.
Na základe získaných poznatkov a vedomostí erudovane hodnotí jednotlivé atribúty predloženej
práce. Dokáže posúdiť mieru naplnenia cieľov, spôsoby použitia vedeckých metód pri spracovaní
vybranej témy, formálnu úpravu, obsahovú stránku a prácu s literatúrou. Je odborne spôsobilý
kriticky analyzovať odborný text a vytvoriť odborný posudok práce ŠVOČ.

Stručná osnova predmetu:
1. Posudzovanie jednotlivých atribútov predloženej práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti
(zhodnotenie motivácie študenta, stanovených cieľov, výberu metodologického aparátu, práce s
literatúrou, štruktúry práce, obsahovej a formálnej úrovne práce)
2. Vypracovanie oponentského posudku na prácu študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
3. Prípadná prezentácia posudku v hodnotiacej komisii.

Odporúčaná literatúra:
1. KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998
2. KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK,
2005
3. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole?
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2013
4. STN 01 6910: 2011. Pravidlá písania a úpravy písomností. Dostupné na: https://
www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf
5. Odporúčaná štruktúra, formálne požiadavky práce ŠVOČ a vzor práce ŠVOČ. Dostupné na:
https://www.fpvmv.umb.sk/studenti/studentska-vedecka-odborna-cinnost
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
posudzovanie jednotlivých atribútov pridelenej práce ŠVOČ: 84 hodín
vypracovanie oponentského posudku a jeho prípadná prezentácia v hodnotiacej komisii: 6 hodín

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MVK1

Názov predmetu: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
aktívne vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii potvrdené zaradením do oficiálneho
programu konferencie: 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda zásady úspešnej odbornej prezentácie a aktívne ich uplatňuje v rámci vystúpenia na
medzinárodnej vedeckej konferencii. Kompetentne a aktívne prezentuje výsledky uskutočneného
výskumu (optimálne v cudzom jazyku). Má vysoko rozvinuté komunikačné zručnosti a
argumentačné schopnosti. Dokáže na adekvátnej úrovni komunikovať a diskutovať s akademickou
komunitou. Je schopný obhajovať svoje stanoviská pred odborným publikom. V rámci vystúpení
dokáže preukázať odbornú erudovanosť a hlbokú orientáciu v problematike vychádzajúcu z
nadobudnutých poznatkov a vedomostí, čím dokazuje, že je členom domácej/zahraničnej vedeckej
komunity. Dokáže vytvoriť vedecký príspevok/článok s cieľom jeho uverejnenia.

Stručná osnova predmetu:
Definovanie objektu a predmetu vedeckého príspevku. Štúdium odbornej literatúry a jej kritická
analýza. Zber dát. Určenie a overovanie metodológie. Tvorba príspevku. Tvorba elektronickej
prezentácie. Administrácia konferencie. Zaradenie do programu. Aktívne vystúpenie. Diskusia.
Diseminácia skúseností z vystúpenia na konferencii.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010
3. KOGON, K. – ENGLAND, B. – SCHMIDT, J.: Přesvědčivé vystupování jako konkurenční
výhoda. Praha: Management Press, 2016
4. DUARTE, N.: Slajdologie. Brno: BizBooks, 2012
5. VLADYKOVÁ, Ľ. – BEDNÁR, M.: Etika vedy a techniky. Košice: FF UPJŠ, 2020
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
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7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf
8. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations, 2007. Dostupné na: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815/pdf/pcbi.0030077.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium literatúry, zber dát: 50 hodín
spracovanie príspevku a elektronickej prezentácie: 98 hodín
príprava na vystúpenie, samotné vystúpenie a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 50

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MVK2

Názov predmetu: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
aktívne vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii potvrdené zaradením do oficiálneho
programu konferencie: 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda zásady úspešnej odbornej prezentácie a aktívne ich uplatňuje v rámci vystúpenia na
medzinárodnej vedeckej konferencii. Kompetentne a aktívne prezentuje výsledky uskutočneného
výskumu (optimálne v cudzom jazyku). Má vysoko rozvinuté komunikačné zručnosti a
argumentačné schopnosti. Dokáže na adekvátnej úrovni komunikovať a diskutovať s akademickou
komunitou. Je schopný obhajovať svoje stanoviská pred odborným publikom. V rámci vystúpení
dokáže preukázať odbornú erudovanosť a hlbokú orientáciu v problematike vychádzajúcu z
nadobudnutých poznatkov a vedomostí, čím dokazuje, že je členom domácej/zahraničnej vedeckej
komunity. Dokáže vytvoriť vedecký príspevok/článok s cieľom jeho uverejnenia.

Stručná osnova predmetu:
Definovanie objektu a predmetu vedeckého príspevku. Štúdium odbornej literatúry a jej kritická
analýza. Zber dát. Určenie a overovanie metodológie. Tvorba príspevku. Tvorba elektronickej
prezentácie. Administrácia konferencie. Zaradenie do programu. Aktívne vystúpenie. Diskusia.
Diseminácia skúseností z vystúpenia na konferencii.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010
3. KOGON, K. – ENGLAND, B. – SCHMIDT, J.: Přesvědčivé vystupování jako konkurenční
výhoda. Praha: Management Press, 2016
4. DUARTE, N.: Slajdologie. Brno: BizBooks, 2012
5. VLADYKOVÁ, Ľ. – BEDNÁR, M.: Etika vedy a techniky. Košice: FF UPJŠ, 2020
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.



Strana: 151

7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf
8. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations, 2007. Dostupné na: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815/pdf/pcbi.0030077.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium literatúry, zber dát: 50 hodín
spracovanie príspevku a elektronickej prezentácie: 98 hodín
príprava na vystúpenie, samotné vystúpenie a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MVK3

Názov predmetu: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
aktívne vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii potvrdené zaradením do oficiálneho
programu konferencie: 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda zásady úspešnej odbornej prezentácie a aktívne ich uplatňuje v rámci vystúpenia na
medzinárodnej vedeckej konferencii. Kompetentne a aktívne prezentuje výsledky uskutočneného
výskumu (optimálne v cudzom jazyku). Má vysoko rozvinuté komunikačné zručnosti a
argumentačné schopnosti. Dokáže na adekvátnej úrovni komunikovať a diskutovať s akademickou
komunitou. Je schopný obhajovať svoje stanoviská pred odborným publikom. V rámci vystúpení
dokáže preukázať odbornú erudovanosť a hlbokú orientáciu v problematike vychádzajúcu z
nadobudnutých poznatkov a vedomostí, čím dokazuje, že je členom domácej/zahraničnej vedeckej
komunity. Dokáže vytvoriť vedecký príspevok/článok s cieľom jeho uverejnenia.

Stručná osnova predmetu:
Definovanie objektu a predmetu vedeckého príspevku. Štúdium odbornej literatúry a jej kritická
analýza. Zber dát. Určenie a overovanie metodológie. Tvorba príspevku. Tvorba elektronickej
prezentácie. Administrácia konferencie. Zaradenie do programu. Aktívne vystúpenie. Diskusia.
Diseminácia skúseností z vystúpenia na konferencii.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010
3. KOGON, K. – ENGLAND, B. – SCHMIDT, J.: Přesvědčivé vystupování jako konkurenční
výhoda. Praha: Management Press, 2016
4. DUARTE, N.: Slajdologie. Brno: BizBooks, 2012
5. VLADYKOVÁ, Ľ. – BEDNÁR, M.: Etika vedy a techniky. Košice: FF UPJŠ, 2020
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
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7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf
8. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations, 2007. Dostupné na: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815/pdf/pcbi.0030077.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium literatúry, zber dát: 50 hodín
spracovanie príspevku a elektronickej prezentácie: 98 hodín
príprava na vystúpenie, samotné vystúpenie a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MVK4

Názov predmetu: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii IV.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
aktívne vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii potvrdené zaradením do oficiálneho
programu konferencie: 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda zásady úspešnej odbornej prezentácie a aktívne ich uplatňuje v rámci vystúpenia na
medzinárodnej vedeckej konferencii. Kompetentne a aktívne prezentuje výsledky uskutočneného
výskumu (optimálne v cudzom jazyku). Má vysoko rozvinuté komunikačné zručnosti a
argumentačné schopnosti. Dokáže na adekvátnej úrovni komunikovať a diskutovať s akademickou
komunitou. Je schopný obhajovať svoje stanoviská pred odborným publikom. V rámci vystúpení
dokáže preukázať odbornú erudovanosť a hlbokú orientáciu v problematike vychádzajúcu z
nadobudnutých poznatkov a vedomostí, čím dokazuje, že je členom domácej/zahraničnej vedeckej
komunity. Dokáže vytvoriť vedecký príspevok/článok s cieľom jeho uverejnenia.

Stručná osnova predmetu:
Definovanie objektu a predmetu vedeckého príspevku. Štúdium odbornej literatúry a jej kritická
analýza. Zber dát. Určenie a overovanie metodológie. Tvorba príspevku. Tvorba elektronickej
prezentácie. Administrácia konferencie. Zaradenie do programu. Aktívne vystúpenie. Diskusia.
Diseminácia skúseností z vystúpenia na konferencii.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010
3. KOGON, K. – ENGLAND, B. – SCHMIDT, J.: Přesvědčivé vystupování jako konkurenční
výhoda. Praha: Management Press, 2016
4. DUARTE, N.: Slajdologie. Brno: BizBooks, 2012
5. VLADYKOVÁ, Ľ. – BEDNÁR, M.: Etika vedy a techniky. Košice: FF UPJŠ, 2020
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
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7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf
8. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations, 2007. Dostupné na: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815/pdf/pcbi.0030077.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium literatúry, zber dát: 50 hodín
spracovanie príspevku a elektronickej prezentácie: 98 hodín
príprava na vystúpenie, samotné vystúpenie a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
MVK5

Názov predmetu: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii V.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
aktívne vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii potvrdené zaradením do oficiálneho
programu konferencie: 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda zásady úspešnej odbornej prezentácie a aktívne ich uplatňuje v rámci vystúpenia na
medzinárodnej vedeckej konferencii. Kompetentne a aktívne prezentuje výsledky uskutočneného
výskumu (optimálne v cudzom jazyku). Má vysoko rozvinuté komunikačné zručnosti a
argumentačné schopnosti. Dokáže na adekvátnej úrovni komunikovať a diskutovať s akademickou
komunitou. Je schopný obhajovať svoje stanoviská pred odborným publikom. V rámci vystúpení
dokáže preukázať odbornú erudovanosť a hlbokú orientáciu v problematike vychádzajúcu z
nadobudnutých poznatkov a vedomostí, čím dokazuje, že je členom domácej/zahraničnej vedeckej
komunity. Dokáže vytvoriť vedecký príspevok/článok s cieľom jeho uverejnenia.

Stručná osnova predmetu:
Definovanie objektu a predmetu vedeckého príspevku. Štúdium odbornej literatúry a jej kritická
analýza. Zber dát. Určenie a overovanie metodológie. Tvorba príspevku. Tvorba elektronickej
prezentácie. Administrácia konferencie. Zaradenie do programu. Aktívne vystúpenie. Diskusia.
Diseminácia skúseností z vystúpenia na konferencii.

Odporúčaná literatúra:
1. ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007
2. MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha: Grada, 2010
3. KOGON, K. – ENGLAND, B. – SCHMIDT, J.: Přesvědčivé vystupování jako konkurenční
výhoda. Praha: Management Press, 2016
4. DUARTE, N.: Slajdologie. Brno: BizBooks, 2012
5. VLADYKOVÁ, Ľ. – BEDNÁR, M.: Etika vedy a techniky. Košice: FF UPJŠ, 2020
6. Problematika etiky a morálky vo vedeckovýskumnej práci, 2022. Dostupné na: https://
www.prohuman.sk/andragogika/problematika-etiky-a-moralky-vo-vedeckovyskumnej-praci.
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7. Etika a autorstvo vo vedeckých publikáciách, 2005. Dostupné na: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/
knt/2005/01/12.pdf
8. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations, 2007. Dostupné na: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815/pdf/pcbi.0030077.pdf

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

Poznámky - časová záťaž študenta
Celková záťaž študenta: 150 hodín, z toho:
štúdium literatúry, zber dát: 50 hodín
spracovanie príspevku a elektronickej prezentácie: 98 hodín
príprava na vystúpenie, samotné vystúpenie a diskusia: 2 hodiny

Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing.
Katarína Liptáková, PhD., doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc.
PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: VP Názov predmetu: Výberové predmety z predchádzajúceho štúdia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu: C (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 0

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I., II., III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky - časová záťaž študenta

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 373

abs n

100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

Dátum poslednej zmeny:

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ZEMV

Názov predmetu: Znalostná ekonomika a medzinárodné vzťahy v 21.
storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Seminár
Typ predmetu: C (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia 0 / 2s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
Spracovanie seminárnej práce v podobe vedeckého textu v rozsahu 10 - 12 strán jadra textu
(štruktúra textu: úvod, jadro - členenie na tri hlavné kapitoly, vstup do problematiky, hodnotenie
súčasného stavu skúmaných problémov, perspektívy a východiská pre ďalšie skúmanie zvolenej
problematiky, možné uplatnenie v procese spracovania dizertačnej práce; záver, zoznam
bibliografických odkazov, prílohy): 40 bodov
b) záverečné hodnotenie:
Záverečná skúška: 60 bodov

Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí základné teoretické a metodické východiská spojené s konceptom znalostnej
ekonomiky na báze komparácie vybraných prístupov prezentovaných v prameňoch domácej i
zahraničnej odbornej literatúry. Študent chápe a vhodným spôsobom využíva odbornú terminológiu
v procese spracovania odborných textov (vedeckých výstupov) i v odbornej diskusii. Študent
správne vníma a hodnotí procesy implementácie konceptu znalostnej ekonomiky v priestore
Európskej únie i ďalších vybraných aktérov priestoru svetového hospodárstva. Na tejto báze
študent kriticky hodnotí vybrané nástroje a mechanizmy implementované v procese kreovania
modelu znalostnej ekonomiky na úrovni národných štátov i na nadnárodnej úrovni a je
schopný formulovať návrhy na možné zlepšenie funkčnosti, či vhodnejšie systémové prepojenie
uplatňovaných nástrojov a opatrení. Študent disponuje uceleným rámcom znalostí z oblasti faktorov
a determinantov výrazne ovplyvňujúcich súčasný vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov
a na tomto základe je schopný realizovať predikcie ich budúceho vývoja.

Stručná osnova predmetu:
1. Znalostná spoločnosť a znalostná ekonomika - vybrané prístupy ku ponímaniu a chápaniu
základných pojmov.
2. Vzdelávanie ako kľúčový nástroj transformácie spoločenských a ekonomických štruktúr na
model znalostnej spoločnosti a ekonomiky. Význam výskumu, vývoja a podpory inovácií ako
kľúčových faktorov ekonomického rastu a rozvoja znalostne orientovanej ekonomiky.
3. Modely implementácie vybraných aspektov spojených s konceptom znalostnej ekonomiky na
príklade vybraných aktérov svetového hospodárstva.
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4. Európska únia - príklad uplatňovania modelu znalostnej ekonomiky v špecifických podmienkach
tohto zložitého nadnárodného hospodárskeho komplexu.
5. Stratégie a prístupy implementované v rámci európskeho integračného priestoru a ich prepojenie
na koncept znalostnej ekonomiky.
6. Proces implementácie stratégie Európa 2020 a jej prepojenie na koncept znalostnej ekonomiky.
7. Ciele a determinanty programu ekonomického rastu a rozvoja Európskej únie do roku 2030 a
2050 v kontexte znalostnej ekonomiky.
8. Inovačná výkonnosť a inovačný potenciál Európskej únie súčasný stav a prognózy do budúcnosti.
9. Špecifická procesu implementácie modelu znalostnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej
republiky.
10. Hodnotenie súčasného stavu úrovne transformácie slovenskej ekonomiky na model znalostnej
ekonomiky.
11. Inovačná výkonnosť a inovačný potenciál Slovenskej republiky a ich komparácia so štátmi V4.
12. Hodnotenie miery a úrovne dosahovanej konkurencieschopnosti Európskej únie na regionálnej
i globálnej úrovni a jej možné posilnenie v nadväznosti na vytvorenie funkčného modelu znalostne
orientovanej ekonomiky v rámci jej vnútorného ekonomického prostredia.

Odporúčaná literatúra:
Čajka, P.: Regionálny rozvoj v 21. storočí. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja
Bela - Belianum, 2020. - 130 s. [7,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1696-1
Rýsová, L., Čajka, P., Kazanský, R.: Europe 2020 strategy and its implementation in the Slovak
Republic. In Journal of security and sustainability issues. - Vilnius : Entrepreneurship and
sustainability center, 2020. - ISSN 2029-7017. - Vol. 9, no. 3 (2020), pp. 961-975,
Čajka, P., Rýsová, L.: Education and science and its importance in process of supporting
economic growth and competitiveness in the European Union and Slovak Republic In Reality
of politics : estimates - comments - forecasts. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. -
ISSN 2082-3959. - No. 10 (2019), pp. 11-34.
Čajka, P., Rýsová, L.: Stratégia Európa 2020 a jej implementácia v podmienkach Slovenskej
republiky = Europe 2020 strategy and its implementation in the Slovak republic. In Verejná
správa a spoločnosť. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2019. -
ISSN 1335-7182. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 5-24,
Rýsová, L., Čajka, P.: The European Union as an actor of globalised world economy In
Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu = Slovak Journal of Public Policy and
Public Administration. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISSN
1339-5637. - Vol. 6, no. 2 (2019), pp. 79-99.
Rýsová, L., Kazanský, R.: Economic Security of the European Union in the Context of the
Dynamics of Development of Globalised World Economy. In Security Dimensions no.39, 2021,
pp. 22 - 52

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
prezenčné štúdium: 2 hodiny
individuálne konzultácie: 10 hodín
samoštúdium a príprava na záverečnú skúšku: 43 hodín
príprava seminárnej práce: 35 hodín
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A B C D E FX(0) FX(1) n

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. Peter Čajka, PhD., doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ÚDP

Názov predmetu: Účasť na riešení iného domáceho projektu (vzdelávací,
mobilitný, inštitucionálny)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spoluúčasť na riešení iného domáceho projektu a vyhodnotenie pridelených úloh vyplývajúcich zo
stanovených cieľov projektu: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná špecifiká projektu a aktívne, zodpovedne a efektívne rieši rôzne úlohy vyplývajúce
z projektových cieľov. Pri hľadaní potrebných riešení dokáže vhodne využiť metodiky vedeckého
prístupu, ako aj nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Dokáže produktívne spolupracovať s ostatnými
riešiteľmi projektu, čím zveľaďuje svoju schopnosť tímovej práce. V súlade s cieľmi výskumu/
projektu vytvára relevantné publikačné výstupy (samostatne alebo v spoluautorstve) demonštrujúce
jeho schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom. Zároveň dokáže posilňovať
a vytvárať domáce a zahraničné inštitucionálne partnerstvá.

Stručná osnova predmetu:
Študent sa podieľa na riešení projektu v spolupráci s vedúcim projektu a členmi projektového tímu,
s ktorými realizuje konkrétne výskumné aktivity vrátane publikačných výstupov.

Odporúčaná literatúra:
podľa charakteru skúmanej problematiky

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 90 hodín, z toho:
príprava projektu a projektovej dokumentácie: 15 hodín
zapojenie do riešenia projektu formou konkrétnych výskumných a publikačných aktivít: 75 hodín
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Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 25.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Kód predmetu: 3-
ÚZP

Názov predmetu: Účasť na riešení iného zahraničného projektu
(vzdelávací, mobilitný, inštitucionálny)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Typ predmetu:  (A - povinný, B - povinne voliteľný, C - výberový)
Odporúčaný rozsah výučby v hodinách: za obdobie štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:
nerealizuje sa
b) záverečné hodnotenie:
spoluúčasť na riešení iného zahraničného projektu a vyhodnotenie pridelených úloh vyplývajúcich
zo stanovených cieľov projektu: 100 %

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná špecifiká projektu a aktívne, zodpovedne a efektívne rieši rôzne úlohy vyplývajúce
z projektových cieľov. Pri hľadaní potrebných riešení dokáže vhodne využiť metodiky vedeckého
prístupu, ako aj nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Dokáže produktívne spolupracovať s ostatnými
riešiteľmi projektu, čím zveľaďuje svoju schopnosť tímovej práce. V súlade s cieľmi výskumu/
projektu vytvára relevantné publikačné výstupy (samostatne alebo v spoluautorstve) demonštrujúce
jeho schopnosť diseminovať výskumné výsledky účinným spôsobom. Zároveň dokáže posilňovať
a vytvárať domáce a zahraničné inštitucionálne partnerstvá.

Stručná osnova predmetu:
Študent sa podieľa na riešení projektu v spolupráci s vedúcim projektu a členmi projektového tímu,
s ktorými realizuje konkrétne výskumné aktivity vrátane publikačných výstupov.

Odporúčaná literatúra:
podľa charakteru skúmanej problematiky

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

Poznámky - časová záťaž študenta
celková záťaž študenta: 240 hodín, z toho:
príprava projektu a projektovej dokumentácie: 20 hodín
zapojenie do riešenia projektu formou konkrétnych výskumných a publikačných aktivít: 220
hodín
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Hodnotenie predmetov 
Nový predmet

abs n

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA, doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., doc.
PhDr. Peter Ondria, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková,
PhD., doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD., doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 31.05.2022

Schválil: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.


