
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z.) 

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Blok expertov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky, semináre  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:  2 (S2)      Za obdobie štúdia:  22 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktívna účasť na prednáškach pozvaných expertov a seminároch počas semestra. Zapájanie 

sa do diskusií s expertmi na vybranú problematiku, kladenie otázok a vyjadrovanie vlastných 

odborných názorov k prezentovanej problematike.   

Seminárna práca s analýzou prečítanej odbornej alebo vedeckej knižnej publikácie na 

vybranú geografickú alebo spoločenskú tému (podľa zamerania pozvaných expertov v danom 

semestri). 

Aktívna účasť na prednáškach pozvaných expertov a seminároch počas semestra. Zapájanie 

sa do diskusií s expertmi na vybranú problematiku, kladenie otázok a vyjadrovanie vlastných 

odborných názorov k prezentovanej problematike.   

Seminárna práca s analýzou prečítanej odbornej alebo vedeckej knižnej publikácie na 

vybranú geografickú alebo spoločenskú tému (podľa zamerania pozvaných expertov v danom 

semestri).  

Seminárna práca max 10 bodov 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A - výborne (vynikajúce výsledky) 9-10 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, 

pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, 

originálne názory. 

B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 8 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj 

logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory. 

C - dobre (priemerné výsledky) 7 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a 

správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 



Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je 

logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú 

uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné. 

D - uspokojivo (prijateľné výsledky) 6 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má 

menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.  

E  - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 5 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je 

minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah 

seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra 

práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 

  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % celkového hodnotenia t. j. 

menej ako 5 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent predmetu získa: 

 Analytický pohľad na vybranú problematiku na základe priameho kontaktu 

s odborníkmi (priamo z praxe) na vybranú problematiku  

 Sprostredkované poznatky a vedomosti odborníka vo vybranej oblasti (z praxe) s 

možnosťou využitia  vo vlastnej profesii  

 Informácie o autentických skúsenostiach odborníka vo vybranej oblasti (v praxi) 

 Názorový rámec a vedecké postoje rôznych odborníkov vo vybranej téme  

Absolvent predmetu je schopný: 

 Aplikovať informácie od odborníka/ experta do svojho vedomostného rámca  

 Kriticky prijímať a vyhodnocovať informácie od odborníka 

 Zapájať sa do diskusie a argumentácie s odborníkom na odbornej/ vedeckej úrovni  

Stručná osnova predmetu:  

V rámci predmetu sa uskutoční cielený výber relevantných expertov z oblasti geografických 

a spoločenských odborov (sociológov, historikov, ekonómov a pod.), expertov z praxe 

pôsobiacich v štátnych i mimovládnych organizáciách, expertov z praxe pôsobiacich 

v súkromnom sektore s dosahom na dôležité procesy prebiehajúce v krajine a spoločnosti. 

Experti/ odborníci pôsobiaci na lokálnej, regionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. 

Oblasti a témy, v ktorých zainteresovaní experti pôsobia: 

 Bezpečnostná politika a vojensko-politická stratégia Slovenska 

 Potravinová bezpečnosť a potravinová pomoc v rámci SR a zahraničia 

 Migrácia a jej dopady na EÚ a Slovensko 

 Verejné zdravie a jeho súčasné výzvy (civilizačné ochorenia, epidémie) 

 Spotrebiteľské správanie v globalizovanom svete vs. alternatívne prístupy  

 Turizmus a cestovanie  

 Sociálna politika, rozvojová spolupráca, charitatívna a misijná činnosť  

 Vzdelanie a jeho medzinárodné dimenzie, globálne vzdelávanie  



 Religiózna diverzita a jej dopady na národné štáty 

 Vplyv sociálnych médií na spoločnosť, ich priestorový dosah, influencerstvo 

 Klimatická kríza a ochrana životného prostredia  

Odporúčaná literatúra:  
Barret, Ch. B. (2013). Food Security & Sociopolitical Stability. Oxford (Oxford University 

Press). 

Eriksen, T. H. (2021). Doba horúca. Banská Bystrica (Literárna bašta). 

Hough, P., Moran, A., Pilbeam, B., Stokes, W. (2020). International Security Studies. Theory 

and Practice. London (Routledge). 

Meikle, G. (2016). Social Media. Communication, Sharing and Visibility. New York 

(Routledge). 

Page, S. J., Connell, J. (2020). Tourism. A Modern Synthesis. London (Routledge). 

Thurston, M. (2014). Key Themes in Public Health. London (Routledge). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
Slovenský a anglický jazyk 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  
RNDr., Mgr. Anna Tolmáči, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


