
General Information/Všeobecné informácie 

Course name/Názov 

predmetu 

Medzinárodná politika II. ECTS 

Credits 

5 

Semester 8 

 

Aims/Cieľ 

Získanie komplexnej predstavy o fungovaní medzinárodných vzťahov a o vednej disciplíne, 

ktorá ich študuje. 

 

 

 

  

Contents/Obsah 

1) Medzinárodný systém - MS ako úroveň analýzy MV - MS a idealistické, realistické a 

radikálne vnímanie MS 2) Štát v medzinárodných vzťahoch - štát ako predmet skúmania a 

úroveň analýzy MV - idealistické, realistické a radikálne vnímanie postavenia štátu v rámci 

MS - moc štátu - zdroje a spôsoby jej použitia - zahraničná politika štátu - modely 

rozhodovania 3) Neštátni aktéri medzinárodných vzťahov - jednotlivec ako predmet 

skúmania a úroveň analýzy MV - medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie a ich 

reflexia v teóriách MV 4) Konflikt v mezinárodných vzťahoch - príčiny vojen a ich reflexia v 

teóriách MV - typy vojen - problém medzinárodnej bezpečnosti a jeho teoretické 

vymedzenie 5) Medzinárodná politická ekonómia (MPE) - reflexia rôznych teoretických 

prístupov k skúmaniu MPE - moc, súťaž a rozvoj v MPE - medzinárodné hospodárske 

inštitúcie a ich význam v MV 

Evaluation/Hodnotenie 

Priebežné hodnotenie: Aktívna účasť na seminároch. Odovzdanie a ústna obhajoba 

seminárnej práce. Záverečné hodnotenie: písomná skúška Klauzula účasti: V prípade viac 

ako dvoch neúčastí na seminároch musí študent(-ka) ako podmienku pripustenia k skúške 

napísať seminárnu prácu, ktorej téma a rozsah bude určená po dohode s vyučujúcim. Jej 

akceptovanie je podmienkou pre pripustenie k záverečnej skúške. 
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