
General Information/Všeobecné informácie 

Course name/Názov 

predmetu 

Dejiny medzinárodných 

vzťahov I. 
ECTS 

Credits 

5 

Semester 2 

 

Aims/Cieľ 

Oboznámenie sa s najdôležitejšími udalosťami, ktoré formovali medzinárodné vzťahy (MV) 

do roku 1914. 

 

Contents/Obsah 

MV v období počiatkov ľudskej civilizácie a staroveku (prvé ľudské civilizácie a počiatky MV; 

Čína, India v MV staroveku; MV v antike) MV v období stredoveku (Franská ríša; Arabská 

ríša; vznik štátnych útvarov a MV v západnej, východnej a juhovýchodnej Európe; kresťanská 

cirkev ako faktor MV; hlavné mocnosti v Európe v období vrcholného a neskorého 

stredoveku; Rusko v MV) MV v období novoveku (zámorské objavy a MV; mocenské zápasy 

v Európe na počiatku novoveku; Tridsaťročná vojna a jej vplyv na vývoj MV) MV v období 19. 

storočia (MV v období Veľkej francúzskej revolúcie a napoleonských vojen; MV po 

Viedenskom kongrese; revolučné roky 1848/1849; hlavné problémy MV v druhej polovici 

19. storočia a cesta k 1. svetovej vojne) 

Evaluation/Hodnotenie 

Priebežné hodnotenie: 1) Účasť na seminároch: tolerované sú dve neúčasti. Za každú ďalšiu 

napíše študent/-ka (po dohode s vyučujúcim) ďalšiu seminárnu prácu, ktorej uznanie je 

podmienkou pripustenia k záverečnej skúške. 2) Prezentácia seminárnej práce (max. 5 b). 3) 

Na troch seminároch sa bude písať krátka písomka z časti textu určeného na konkrétny 

seminár. Do záverečného hodnotenia sa budú počítať dva lepšie výsledky z písomiek. (max. 

10 b) Záverečné hodnotenie: - záverečná písomná skúška (max. 25 b) Sumár hodnotenia: A: 



 40-37, B: 36-34, C: 33-31, D: 30-28, E: 27-25 (test na min. 13b) 
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