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Sylabus 

Katedra politológie FiF UK, Bratislava, letný semester a. r. 2017/2018 

Kurz: A-boPO-020:  Pôvod a význam ľudských práv 

5 kreditov, 3 akademické hodiny 

pondelok 16:55 – 19:10, miestnosť N217 

 

PhDr. Dagmar Horná, PhD. 

Ext. spolupracovníčka KP FiF UK a UNESCO Chair for Human Rights Education na UK BA 

Email: dagmar.horna@gmail.com 

 

Konzultačné hodiny: po dohode via email, rs. pred vyučovaním / po vyučovaní 

 

PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. 

Bývalý veľvyslanec SR pri OSN, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

Email: petoczkj@hotmail.com 

 

Plán výučby  

 

Výučba v LS  19. 2. – 18. 5. 2018 

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 14. 5. – 18. 5. 2018 

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre končiacich štud. Mgr. štúdia) 23. 4. – 27. 4. 2018 

Skúšobné obdobie LS 21. 5. – 29. 6. 2018 

 

 Pond.  Téma/program/pozri aj poznámky pod tabuľkou  

1. 19.02. Povaha kurzu a podmienky zvládnutia kurzu, úvod do problematiky kurzu. (DH, KP) 

2.          26.02. Pôvod a význam moderného chápania ľudských práv I. Historický a sociálny pôvod 

ĽP, filozofické a morálne zdôvodnenie ĽP. Ľudské práva vs. základné práva. Povaha 

ľudských práv. Univerzálnosť, neodňateľnosť, nedeliteľnosť a vzájomná prepojenosť 

ľudských práv. (KP) 

3. 05.03. Pôvod a význam moderného chápania ľudských práv II. Vzťah štátu a jednotlivca. 

Práva a povinnosti. Individuálny a kolektívny rozmer výkonu ĽP. Liberálna 

demokracia, právny štát a ľudské práva. Pluralizmus vs. multikulturalizmus. Ľudské 

práva vs. práva menšín. (KP) 

4. 12.03. Medzinárodné právo ľudských práv a inštitucionálna architektúra ochrany a podpory 

ľudských práv. Základné medzinárodné a vnútroštátne ĽP normy. 

Univerzálne, regionálne a vnútroštátne mechanizmy. (KP) 

5. 19.03. Sofoklova Antigona. Inscenácia, analýza, interpretácia. (DH, KP) Pozri pozn. č. 1. 

pod tab. 

6. 26.03. Najnovší vývoj v normotvorbe (jej interpretácii a implementácii) týkajúcej sa práv 

dieťaťa, s osobitným zreteľom na práva adolescentov a mladých dospelých. (DH) 

Hosť: PhDr. Peter Guráň, PhD., bývalý člen Výboru OSN pre práva dieťaťa.  

7. 02.04. Výučba sa nekoná – veľkonočné voľno. 

8. 09.04. Novodobé ľudskoprávne výzvy (bioetika a biomedicína, environmentálne výzvy...). 

(DH, KP) Hosť: prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., krajinný geograf, environmentálny 

expert a aktivista. 
9. 16.04. Extrémizmus a radikalizmus v kontexte demokracie a ľudských práv. (DH) 

Hosť: JUDr. Daniel Milo, GLOBSEC Policy Institute.  

10. 23.04. Ľudské práva žien a násilie páchané na ženách. (DH) Hosťuje: Mgr. Adriana 
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Mesochoritisová, predsedníčka o. z. Možnosť voľby.  

11. 30.04. Kultúra demokracie a ľudských práv. Umelecká kultúra a kultúra vzdelanosti vs. 

kultúra ľudských práv. Interkultúrne vzdelávanie a interkultúrna komunikácia. (KP) 

12. 07.05. TEST, vyhodnotenie testu, rozprava. (DH, KP) 

13. 14.05. Zápočtový týždeň – záverečná rozprava. (DH, KP) 

 

Pozn.č.1.:  

Podmienka aktívnej prípravy: I. vopred prečítať a prvotne analyzovať text Antigony; II. text drámy 

a poznámky priniesť na vyučovanie, kde bude pokračovať textová analýza;  

Čítanie a štúdium textu zamerajte na identifikáciu: 

a) kľúčových línií antickej drámy (psychologickej, etickej, filozofickej, politologickej, sociologickej, 

právnickej...), b) kľúčových pojmov a významov (možno ich charakterizovať ako ľudskoprávne ?); 

c) symboliky; d) základných posolstiev drámy a otázku ich dobového resp. klasického, nadčasového 

významu; e) paralel medzi antickou a súčasnou skutočnosťou človeka ako indivídua aj ako 

spoločenského tvora; f) protikladných stanovísk (pro et contra), atď.; k analýze využite aj 

sekundárnu literatúru a zdroje. 

Individuálne je možné zameranie na prednes (partu) niektorej z kľúčových postáv drámy a jeho 

analýzu; možná je aj kolektívna forma predstavenia drámy za predpokladu, že budú vopred 

rozdelené kľúčové party, hra bude následne interpretovaná a analyzovaná. 

 

Pozn.č.2.:  

K príprave na jednotlivé témy kurzu, aktívnu účasť na vyučovaní a úspešné absolvovanie kurzu 

slúžia dole uvedené (aj iné) zdroje a literatúra; ku každej nasledujúcej téme bude poskytnutá 

inštrukcia na výučbe. 

Uvedená literatúra je orientačná, literatúra k teórii ľudských práv je obsiahla a sú v nej zastúpené 

rôzne školy a pohľady. Kľúčová je preto účasť na jednotlivých hodinách a osvojenie si základného 

učiva aktívnym vnímaním a spracovaním prednášok, resp. zapájaním sa do interaktívnej diskusie. 

Keďže ide o kurz ľudských práv primárne poskytovaný na pôde katedry politológie, dôraz sa kladie 

na a) pochopenie a analýzu ideových základov a hľadanie politicko-právnych a sociálnych súvislostí 

vzniku moderného medzinárodného práva ľudských práv v tej podobe, aká je zakotvená v právnych 

normách a politických dokumentoch OSN, Rady Európy a Európskej únie; b) pochopenie 

vzájomného vzťahu princípov a hodnôt liberálnej demokracie, právneho štátu a rešpektovania 

ľudských práv. 

 

Ako získať body/kredity 

 

Aktívna účasť (pozri pozn. č. 3).  

Kontrola: priebežne 
50 

Test  

Kontrola/termín: 07.05.2018 
50 

Spolu 100                        

 

Pozn.č. 3.:  

Hore uvedené skutočnosti sú zohľadnené aj v kritériách pre získanie kreditov. Aktívna účasť na 

výučbe je vysoko hodnotená. Pod aktívnou účasťou sa chápe a) fyzická účasť na výučbe (pozri  

Študijný poriadok FiF UK); neospravedlnenú neúčasť sprevádza zrážka 5 bodov; b) aktívne 

prejavenie záujmu o predmet a témy. Na začiatku každého zamestnania bude prvých 20 až 30 minút 

(podľa potreby a okolností) venovaných rekapitulácii predchádzajúcej témy, kde sa očakávajú 

aktívne a kompetentné vstupy zo strany študentiek a študentov. V rámci úvodnej motivačnej 

polhodiny môžu byť študenti a študentky výberovo priamo vyzvaní, aby svoju reflexiu prezentovali 
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v rozsahu cca 5 minút. Ostatní budú prezentácie komentovať a pripomienkovať. Študenti a študentky 

sa môžu vopred dohodnúť aj na vytvorení dvojíc/trojíc a prezentovať svoju reflexiu formou pro et 

contra: spracovanie témy/problému vo formáte, ktorý jasne identifikuje strany dialógu/sporu a ich 

argumentačnú bázu. Študenti a študentky sa do rozpravy môžu zapájať aj počas prednáškovej časti 

zamestnania, ktorá bude mať tiež interaktívnu podobu, pokiaľ to len bude možné. 

 
Stupnica  

hodnotenia ECTS                                              

Slovné hodnotenie % -uálne 

hodnot. 

ECTS stupeň –  % študentov zvyčajne dosahujúcich  

stupeň 

A Výborný - 1 100-91                            A – 10 – Vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami 

B Veľmi dobrý - l,5               90-81                              B – 25 – Nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami 

C Dobrý - 2                 80 -73 C – 30 – Všeob.dobré výsledky s väčším množstvom chýb 

D Uspokojivý – 2,5   72-66                              D –  25 – Prijateľný, ale so značnými nedostatkami 

E Dostatočný - 3   65-60                             E –  10 – Výsledky spĺňajú len minimálne kritériá 

Fx Nedostatočný - 4   59-0                              Fx ––––   Vyžaduje sa množstvo ďalšej práce 

 

Študijný materiál: 

Východisko: základné vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne dokumenty 

 

Vnútroštátne: 

Ústava SR.  

Medzinárodné: 

OSN, RE, EÚ, OBSE. Dokumenty, texty, webové sídla, medzinárodné ľudskoprávne dohovory 

prijaté a ratifikované Slovenskou republikou (pozri Zbierku zákonov SR a webové sídla). 

Kľúčovým podkladom k štúdiu sú prednášky a diskusie na hodinách. Aj z tohto dôvodu je účasť na 

všetkých zamestnaniach žiaduca a odporúčaná.    

 

Špecializovaná literatúra a zdroje - monografie, správy, zborníky, nosiče: 

 

ADAMUS, V. (ed.) (2000) Mezinárodní dokumenty o lidských právech (anglicky a česky).  

Praha : Linde Praha, 2000 

CAMERON, Iain (2000) Úvod do európskeho dohovoru o ľudských právach. Bratislava : VEDA, 

2000 (preklad: Kľučka, J. a i.) 

BELL HOOKS (2013) Feminizmus do vrecka : O zanietených politikách. ASPEK, 2013 (preklad: 

Jana Juráňová) 

BERKA, Adam (koncept 2017) Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky Bratislava : 82 

s.r.o., vydanie : prvé, ISBN 978-80-972686-0-2 

BLAU, J., FREZZO, M. (2012) Sociology and Human Rights: A Bill of Rights for the Twenty-

First Century. London : SAGE, 2012 (dostupné v knižnici FSEV UK) 

BUTLER, Judith (2014) Trampoty s rodom : Feminizmus a podrývanie identity. ASPEKT, 2014 

(preklad: Jana Juráňová) 

BÚTORA, M., KOLLÁR, M., MESEŽNIKOV, G.(eds.) (2011)  DVD Slovensko 1996 - 2010 

Bratislava : IVO, 2011 (slovensky/anglicky) 

BÚTORA, M., KOLLÁR, M., MESEŽNIKOV, G.(eds.) (2011) Protection and Implementation of 

Human and Minority Rights: Problems and Challenges. In: Slovakia 2010. Trends in Quality of 

Democracy. Bratislava : Institute for Public Affairs, 2011, s. 65 - 86 

CAREY, Sabine C., GIBNEY, Mark, POE, Steven C. (2010) The Politics of Human Rights 

The Quest for Dignity. Cambridge : Cambridge University Press, 2010 (dostupné v knižnici FSEV 

UK) 

CVIKOVÁ, J., MAĎAROVÁ, Z. (eds) (2012) Politika vylúčenia a emócií : Aspekty predvolebnej 

kampane 2012. ASPEKT, 2012 

CVIKOVÁ, J. (ed) (2011) Politiky a političky : Aspekty politickej subjektivity žien. ASPEKT, 2011 
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CUSHMAN, Thomas (ed.) (2011) Handbook of Human Rights. London: Routledge, 2011 

(dostupné v knižnici FSEV UK) 

DEBRECÉNIOVÁ, J. (2008) Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava : Občan a demokracia, 2008 

DEBRECÉNIOVÁ, J. (2008) Antidiskriminačný zákon: Komentár. Bratislava: Občan 

a demokracia, 2008, dotlač 2011 

DONELLY, Jack (1995) Univerzálne ľudské práva v teórii a praxi : Výber študijných textov 

k ľudským právam : Čítanka UNESCO katedry pre výchovu k ľudským právam. Bratislava : Katedra 

politológie FiFUK, 1995 (preklad: kol.; dostupné v knižnici FiF UK) 

DONELLY, Jack (2003) Universal Human Rights in Theory and Practice. 2nd ed. Cornell 

University Press, 2003 

DRGONEC, J. (2012) Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 3. vyd. Heuréka, 2012 

DURBÁKOVÁ, V., IVANCO, Š., LIPTÁKOVÁ, S. (2012) Diskriminácia na Slovensku: 

Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou. Poradňa pre občianske 

a ľudské práva : 2012 (dostupné z www.poradna-prava.sk) 

DUFEK, Pavel, SMEKAL, Hubert (2015) Lidská práva v mezinárodní politice. Wolters Kluwer, 

2015 

DUXBURY, A. (2011) The Participation of States in International Organisations: The Role of 

Human Rights and Democracy (Cambridge Studies in International and Comparative Law). 

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2011 (dostupné v knižnici FSEV UK) 

DWORKIN, Ronald (2001) Když se práva berou vážně. Praha : Oikoymenh, 2001 

DWORKIN, Ronald (1995) Berme svoje práva vážne: Výber študijných textov k ľudským právam : 

Čítanka UNESCO katedry pre výchovu k ĽP. Bratislava : Katedra politológie FIFUK, 1995 

(preklad: kol.; dostupné v knižnici FiF UK) 

FREDMAN, S. (2007) Antidiskriminační právo. Praha : Multikulturní centrum, 2007 

GERLOCH, A., ŠTURMA, P. a kol. (2011) Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva 

na počátku 21.století. Praha : Auditorium, 2011 

Human Rights: New Dimensions and Challenges. UNESCO 1998 (dostupné v Univerzitnej      

knižnici/Stredisku UNESCO)  

Human Rights: Concepts and Standards. UNESCO 2000 (dostupné v Univerzitnej knižnici/       

   Stredisku UNESCO)  

Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement. UNESCO 2003 (dostupné 

v Univerzitnej knižnici/Stredisku UNESCO)  

FRIDRICH, B., MIHÁLIKOVÁ, S., MOKRÁ, L., SIMAN, M. (2008) Ochrana ľudských práv 

v Európskej únii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008  (dostupné v knižnici FiF UK) 

GYARFÁŠOVÁ, O., SEKULOVÁ, M. (2010) Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia. 

Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010 (dostupné z 

http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Diskriminacia_a_viacnasobna_diskriminaci

a.pdf) 

HABERMAS, Jürgen (2012) Koncept ľudskej dôstojnosti a realistická utópia ľudských 

práv. In: HABERMAS, J. K ústave Európy Bratislava : Kalligram, 2012, s. 15 - 43 

HANUŠ, Jiří (2001) Lidská práva. CDK, 2001 

HOLZER, Jan – MOLEK, Pavel a kol. (2014) Demokratizace a lidská práva : 

Středoevropské pohledy. Praha : SLON, 2014 

HORNÁ, Dagmar, PETŐCZ, Kálmán eds. (2013) Slovník ľudských práv : Príručka pre 

Olympiádu ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, vydanie : 

prvé, počet strán : 103 (dostupné z http://www.olp.sk/ ) 

HORNÁ, Dagmar, PETŐCZ, Kálmán eds. (2013) Vybrané texty k ľudským právam : 

Príručka pre Olympiádu ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2013, vydanie : prvé, počet strán : 168 (dostupné z http://www.olp.sk/ ) 

http://www.poradna-prava.sk/
http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Diskriminacia_a_viacnasobna_diskriminacia.pdf
http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Diskriminacia_a_viacnasobna_diskriminacia.pdf
http://www.olp.sk/
http://www.olp.sk/


5 

 

HORNÁ, Dagmar, PETŐCZ, Kálmán eds, (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty 

Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie : prvé, počet strán : 405, ISBN 978-80-

8118-141-2; dostupné z  

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie  

CHLÁDEKOVÁ, M. – MOKRÁ, L. eds. (2014) Ľudské práva a občianstvo. Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2014 

CHOVANEC, J., ZACHOVÁ, A. (2006) Ústavné garancie základných ľudských 

a občianskych práv a slobôd. Bratislava : Procom, 2006 

IHERING, Rudolf von (2009) Boj za právo. Bratislava : Kalligram, 2009 

JANDEJSEK, Petr, MARTINEK, Michael, MILFAIT, René, SVOBODOVÁ, Zuzana (2012) 

Důstojně a radostně : Příspěvek  k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Zdeněk 

Susa : 2012 

JANKUV, J. (2006) Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava : 

Iura Edition, 2006 

Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na 

sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (2011) Úrad vlády Slovenskej republiky : 2011 

(dostupné z http://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf; 

www.yogyakartaprinciples.org.) 

KICZKOVÁ, Z., SZAPUOVÁ, M. eds. (2011) Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy 

a perspektívy. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 

KOGANOVÁ, V. ed. (2001) Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava : 

Ekonóm,  2001 

KOMÁRKOVÁ, B. (1990) Původ a význam lidských práv. Praha : SPN, 1990 

KRÁĽ, Ján (2004) Ľudské práva v Slovenskej republike. ISBN 80-969034-1-1 

KREJČÍ, O. (2011) Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011 

KUSÝ, M. (2003) Výkon ľudských práv. In: Gál, F. ed. (2003) Vízia vývoja SR do roku 2020. 

Bratislava : IVO, 2003 

Ľudské práva v súčasnom globalizovanom svete. Bratislava : UNESCO Centrum pre výchovu 

k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave, 2012 (dostupné v knižnici FSEV UK) 

MACHALOVÁ, T. (2001) Lidská práva proti rasismu. Brno : Doplněk, 2001 

MATLARY, Janne Haaland (2007)  Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom. Vydavateľstvo 

Michala Vaška, 2007 

MOLEK, Pavel (2012) Právo na spravedlivý proces. Vydavateľ : Wolters Kluwer ČR, 2012 

MOLEK, Pavel (2014) Politická práva. Vydavateľ : Wolters Kluwer ČR, 2014 

MISTRÍK, E. a kol. (2008) Multikultúrna výchova v škole.  Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. 

PÁNIKOVÁ, Nina, PAVLÍČKOVÁ, Zuzana (2014) Sprievodca ľudskoprávnymi záväzkami 

Slovenskej republiky voči OSN.  Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

2014. 134 s. ISBN 978-80-89016-75-4 

(dostupné z 

http://www.snslp.sk/CCMS/files/Sprievodca_%C4%BEudskopr%C3%A1vnymi_z%C3%A1v

azkami_SR_vo%C4%8D%C3%AD_OSN_finalny.pdf 

PAVLÍČEK, Václav, HOFMANOVÁ, Helena (2015) Občanská a lidská práva v současné době. 

Auditorium, 2015 

PIROŠÍKOVÁ, Marica, SIMAN, Michael et al. (2012) Ľudské práva : Vybrané rozhodnutia 

Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev. Bratislava : EUROIURIS, 

2012 

PIROŠÍKOVÁ, M. (2008) Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských 

práva základných slobôd. Bratislava : EUROIURIS, 2008 

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie
http://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Professional-Publishing/
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Sprievodca_%C4%BEudskopr%C3%A1vnymi_z%C3%A1vazkami_SR_vo%C4%8D%C3%AD_OSN_finalny.pdf
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Sprievodca_%C4%BEudskopr%C3%A1vnymi_z%C3%A1vazkami_SR_vo%C4%8D%C3%AD_OSN_finalny.pdf
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PIROŠÍKOVÁ, M., SIMAN, M., BÁLINTOVÁ, M., JANČO, M., MOKRÁ, L. (2009) Ľudské 

práva. Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdov Európskych 

spoločenstiev. Bratislava : EUROIURIS, 2009 

POPELIER, Patritia, VAN DE HEYNING, Catherine, VAN NUFFEL, Piet (2011) Human rights 

protection in the European legal order : the interaction between the European and the national 

courts. Cambridge [etc.] : Intersentia, 2011 (dostupné v knižnici FSEV UK) 

POLLMANN, Arnd – LOHMANN, Georg (eds.) Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka 

Kalligram 2017, 560 s., ISBN 978-80-8101-960-9 

PŘIBÁŇ, Jiří, BĚLOHRADSKÝ, Václav (2015) Lidská práva : (ne)smysl české politiky? SLON, 

2015 
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