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

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  

PriF.KRGRR/N-mZRG-102/15 

Názov predmetu: Geopolitický vývoj sveta po 

roku 1945 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:  2 (P2)      Za obdobie štúdia:  26 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie predmetu je rozdelené na dve časti - priebežné hodnotenie počas semestra a 

záverečné hodnotenie v závere semestra.  

 

Priebežné hodnotenie: 

Seminárna práca max 30 bodov 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A (100 – 90 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 27-30 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 (80 – 89 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 24-26 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 (70 – 79 %) - dobre (priemerné výsledky) 21-23 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 (60 – 69 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 18-20 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 (50 – 59 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 15-17 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. 

Vypracovanie Seminárnej práce o jej včasné dodanie v stanovenom termíne aspoň na 

minimálnej úrovni je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na záverečnom hodnotení. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Vykoná na základe písomného testu, ktorý má teoretickú i praktickú časť. Minimálna 

požadovaná úspešnosť v teste je 50 % z maxima bodov. 

 

Celkové hodnotenie:  

Určí sa, ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie tak, že sa sčítajú 

percentuálne zisky priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom pomere: 30 % 

celkového hodnotenia tvorí priebežné hodnotenie a 70 % celkového hodnotenia tvorí záverečné 

hodnotenie. Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 90 %, na B: 89 – 80 

%, na C: 79 – 70 %, na D: 69 – 60 %, na E: 59 – 50 %.  

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

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent predmetu získa základný prehľad o geopolitickom vývoji sveta od II. svetovej vojny 

po koniec 20. storočia. Cieľom predmetu je analýza formovania medzinárodných vzťahov so 

zameraním na vznik ohnísk napätia a lokálne konflikty. Absolvent predmetu ovládne základné 

fakty a pochopí geopolitické súvislosti, ktoré mali zásadný význam pri formovaní podoby 

súčasného sveta v podobe medzinárodných politických a ekonomických vzťahov. 

Stručná osnova predmetu:  
 Vývoj Európy a sveta v 1. polovici 20. storočia – cesta k 2. svetovej vojne, vznik 

totalitarizmu, zánik tradičných veľmocí, nástup superveľmocí počas 2. svetovej vojny 
 Dôsledky 2. svetovej vojny, medzinárodné organizácie ktorých vznik podnietilo 

protifašistické spojenectvo z 2. svetovej vojny, mierové usporiadanie povojnovej Európy 

1945-1950, okupácia Nemecka a Rakúska, okupačné zóny, obnovenie Nemecka a Rakúska, 

situácia vo východnej Ázii 
 Studená vojna - narastanie napätia medzi superveľmocami, základné doktríny, vznik blokov, 

jadrové zbrane ako nový fenomén mocenskej politiky, vývoj vzťahov medzi blokmi, 

najvýraznejšie krízové momenty (Berlínske krízy, Kubánska kríza) a konflikty (Kórea, 

Vietnam, Afganistan), významní lídri superveľmocí a ich úloha v studenej vojne 
 Vývoj západného sveta v druhej polovici 20. storočia –  antikomunistická kampaň, 

vnútropolitických vývoj vybraných krajín (Nemecko, Francúzsko, USA), európska 

integrácia, vlna politického terorizmu, transformácia spoločnosti, pád posledných diktatúr 

v západnej Európe 
 Sovietsky blok - vznik sovietskeho bloku, preberanie moci komunistami v jednotlivých 

krajinách, opozičné prejavy voči komunistickej diktatúre v jednotlivých krajinách, politika 



Sovietskeho zväzu voči svojim satelitom a jej premeny počas vlád jednotlivých 

predstaviteľov, roztržka v komunistickom bloku – maoistická Čína a iné izolované 

komunistické diktatúry, vnútorná politická kríza sovietskeho bloku. hospodárska stagnácia, 

rozpad sovietskeho bloku 
 Dekolonizácia a problémy tretieho sveta - vojny v Indočíne, základné charakteristiky 

významných protikoloniálnych a postkoloniálnych konfliktoch v Ázii a najmä v Afrike, 

problémy separatizmu a nestability krajín tretieho sveta, najkrvavejšie etnické, náboženské a 

klanové konflikty 
 Blízky východ - Arabsko-izraelský konflikt – jednotlivé konflikty a ich geoografický aspekt 

konfliktov, zásahy veľmocí, významné zvraty v politickom vývoji Blízkeho východu – zásadné 

prevraty, revolúcie, konflikty 
 Vývoj sveta na sklonku 20. storočia – príčiny vzniku nových krízových oblastí, transformácia 

medzinárodných vzťahov, zmeny na politickej mape sveta a ich dôsledky 
 Svet na prahu 21. storočia – vojna proti terorizmu a jej dôsledky, vznik nových problémov, 

kolabujúce štáty versus integračné zoskupenia  
Odporúčaná literatúra:  
Dullin, S., Jeannesson, S. a kol. (2020). Atlas studené války 1947-1990: různé podoby 

globálního konfliktu. Brno (Lingea). 

Gurňák, D. (2019). Štáty v premenách storočí - Svetové, európske, slovenské a české dejiny 

najstarších čias do súčasnosti. Bratislava (Mapa Slovakia Plus). 

Kennedy, P. (1996). Vzestup a pád velmocí. Praha (Nakladatelství Lidové noviny). 

Klíma, J. (2012). Dějiny Afriky: Vývoj kontinentů, regionů a států. Praha (Nakladatelství Lidové 

noviny). 

Labanca, N. (2009). Válečné konflikty dneška – od roku 1945 do současnosti. Praha (Fortuna 

Libri). 

Livingstone, G. (2011). Zadní dvorek Ameriky – USA a Latinská Amerika od Monroeovy 

doktríny po válku s terorem. Příbram (Grimmus). 

Plechanovová, B., Fidler, J. (1997).  Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha 

(ISKP). 

Aktuálne vedecké články   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


