
General Information/Všeobecné informácie 

Course name/Názov 

predmetu 

Politické inštitúcie ECTS 

Credits 

5 

Semester 3 

 

Aims/Cieľ 

Predstaviť študentom prierezový obraz o vývine názorov a koncepcií v oblasti politických 

inštitúcií (administratívy a byrokracie). Východiskovým momentom je hĺbková analýza 

podstaty byrokratických organizačných systémov – pozitívne a problémové znaky. 

„Nezamýšľané“ dôsledky byrokracie sú ako forma kritiky významných autorov analyzované v 

rôznych kontextoch a v zmysle aktuálnych trendov, ktoré smerujú k vytváraniu špecifických 

organizačných systémov, korigujúcich nežiadúce stránky byrokracie. Po absolvovaní 

predmetu má byť študent schopný: 1. predstaviť systematiku hlavných vývojových trendov 

(koncepcií) správy a byrokracie, 2. identifikovať kľúčové paradigmy vývoja a koncepcií správy 

a byrokracie, 3. diskutovať o pozitívnych a negatívnych prvkoch rôznych koncepcií správy a 

byrokracie a aplikovať ich podstatu na riešenie aktuálnych problémov správy, 4. komparácie 

rôznych koncepcií správy a ich predstaviteľov s využitím charakteristického pojmového 

inštrumentária. 

 

Contents/Obsah 

- Počiatky štúdia verejnej správy, verejná správa ako akademická disciplína - Klas. obd. 

byrokracie, Weberova koncepcia byrokracie, východiská, podstata, dôsledky - Reakcie na 

klas. obd. byrokracie – human relations:prínos, kritika - M. Golembiewski – morálny 

manažment - Analýza byrokratických disfunkcií - Základné paradigmy sociálneho myslenia a 

byrokracia - Podstata správy a byrokracie M. Croziera - Súčasné prístupy k chápaniu 

podstaty správy a byrokracie: systémový, kontingenčný - Politická línia štúdia správy: nová 

verejná administratíva, verejná správa a verejná politika - Teória verejnej voľby, Nový 

verejný manažment - Verejná správa ako dizajn 

Evaluation/Hodnotenie 

Semestrálna práca: päťminútovky, semestrálny test, individuálne prezentácie Skúška: ústna 
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