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Cieľ kurzu: Kurz predstavuje úvod do problematiky skúmania menšinových práv. 

S problematikou národných menšín sa študenti oboznámia v konceptuálnej, historickej 

a súčasnej perspektíve. Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o najdôležitejších 

teoretických koncepciách, zaoberajúcich sa problematikou menšín a ich argumentačných 

východiskách ako i prepojenie teoretických poznatkov s praxou.   

Výsledok kurzu: Po absolvovaní kurzu sa očakáva: a) že študenti získajú základný prehľad 

ohľadne jednotlivých teoretických koncepcií skúmajúcich problematiku národných menšín 

a ich práv; b)  že si osvoja používaný pojmový aparát v tejto oblasti; c) že pochopia problémom 

a sporom v oblasti menšinových práv a budú schopní rozlišovať rozličné prístupy v odborných 

a verejných debatách; d) že pochopia vedeckej argumentácii jednotlivých autorov; a e) že budú 

schopní sami rozvíjať akademickú argumentáciu v oblasti menšinovej problematike.  

Obsah kurzu: Úvodný seminár; Úvod do problematiky skúmania menšín a menšinových práv; 

Konceptualizácia termínov a problém definície termínu „národná menšina“; Národné menšiny 

a súvisiace koncepcie; Vývoj menšinových práv v historickej perspektíve; Menšinové práva 

v súčasnosti- univerzálny štandard; Menšinové práva v súčasnosti- regionálny štandard; 

Politická participácia, autonómia, sebaurčenie; Práva národnostných menšín na Slovensku; 

Záverečný seminár – diskusia: Sú menšinové práva resp. práva národných menšín dôležité? 

Zapisovanie hodnotenia. 

Podmienky na získanie kreditov a hodnotenie vedomostí: 

- povinnosti študentov (účasť, hodnotenie, opakovanie) na kurze sa riadia Študijným 

poriadkom Univerzity Komenského, č. 5/2014, Študijným poriadkom bakalárskeho, 

magisterského a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK 5/2012 a pravidlami 

Katedry politológie. Aktuálna verzia všetkých dokumentov je dostupná na webstránke 

Katedry v sekcii dokumenty. 



- kurz je koncipovaný ako intenzívny seminár s úvodnou prednáškou ku problematike 

prednášajúcou; potom bude nasledovať diskusia, práca na zadaniach 

a/alebo prezentovanie zadaní; na seminároch sa budú diskutovať teoretické a praktické 

problémy národných menšín; hodnotenie kurzu priebežné  100%; 

- účasť na seminároch podľa platných dokumentov: Študijný poriadok Univerzity 

Komenského, č. 5/2014, Študijný poriadok bakalárskeho, magisterského a 

doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK 5/2012 a pravidlá Katedry politológie; 

príprava na seminár - prečítanie povinnej literatúry a aktívna účasť; intenzívne 

zapájanie sa do debát; nie je cieľom seminára, aby študenti zastávali jednu alebo druhú 

stranu v debate alebo aby zostali neutrálni, cieľom je, aby si študenti rozvinuli štruktúru 

akademickej debaty; hodnotenie 20% z celkového hodnotenia; 

- vypracovanie zadaní; celkovo má študent vypracovať štyri zadania; zadania sú buď 

individuálne alebo skupinové; študent má vypracovať zadania buď doma alebo na 

seminároch; za každé jednotlivé zadania (č.1, č. 2 a č. 3) môže študent získať 10 bodov 

(10% z celkového hodnotenia) a za zadanie č. 4 môže študent získať až 50 bodov (50% 

z celkového hodnotenia), pričom 30 bodov (30% z celkového hodnotenia) je možné 

získať za napísanie analýzy a 20 bodov (20% z celkového hodnotenia) za prezentáciu 

analýzy. Spolu za všetky zadania je možné získať 80 bodov čiže 80% z celkového 

hodnotenia. Zadanie č.1 je potrebné poslať do 4.10.2016 a zadanie č. 4 je potrebné 

poslať do 9.11.2016 na emailovú adresu svetlusa.surova@gmail.com do 23.59 h.                   

V prípade nezaslania neúčasti a/alebo nevypracovania a/alebo neodovzdania zadaní 

včas podľa stanoveného harmonogramu, má študent možnosť náhradných plnení, ktoré 

sú uvedené pri jednotlivých zadaniach.  

- Plagiátorstvo  

Plagiátorstvo pri zadaniach nebude tolerované. Študent, ktorému sa plagiátorstvo 

preukáže, bude automaticky hodnotený známkou Fx. Ďalší postup bude v súlade s 

nariadením Katedry politológie k plagiátorstvu. 

Hodnotenie: 

        A  100-91 -  Vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami. 

        B    90-81 -  Nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami. 

        C    80-73 -  Všeobecne dobré výsledky s väčším množstvom chýb. 

        D    72-66 -  Prijateľný, ale so značnými nedostatkami. 

        E    65-60 -  Výsledky spĺňajú len minimálne kritériá. 

        Fx   59-0  -  Vyžaduje sa množstvo ďalšej práce, opakovanie kurzu. 

 

HARMONOGRAM KURZU  

28. september- seminár č. 1 Úvodný seminár 

5. október- seminár č. 2 Úvod do problematiky skúmania menšín a menšinových práv 



12. október- seminár č. 3 Konceptualizácia termínov a problém definície termínu „národná 

menšina“ 

19. október- seminár č. 4 Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

26. október- seminár č. 5 Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

2. november- seminár č. 6 Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

9. november- seminár č. 7 Vývoj menšinových práv v historickej perspektíve 

16. november- seminár č. 8 Menšinové práva v súčasnosti- univerzálny štandard 

23. november- seminár č. 9 Menšinové práva v súčasnosti- regionálny štandard 

30. december- seminár č. 10 Politická participácia, autonómia, sebaurčenie 

7. december- seminár č. 11 Práva národných menšín na Slovensku  

14. december- seminár č. 12  Záverečný seminár – diskusia: Sú menšinové práva resp. práva 

národných menšín dôležité? Zápočtový týždeň (uzavretie 100% 

priebežného hodnotenia) Zapisovanie hodnotenia 

 

PROGRAM KURZU- čítania a zadania na semináre 

Seminár č. 1:  Úvodné stretnutie.  

   Predstavenie kurzu a podmienok na jeho absolvovanie.  

Seminár č. 2: Úvod do problematiky skúmania menšín a menšinových práv 

 Menšinové práva a politická veda. Menšinové diškurzy od 

Augsburského mieru (1555) až po Lisabonskú zmluvu (2009): 

bezpečnostný diškurz, diškurz spravodlivosti, diškurz sociálnej kohézie, 

diškurz Európskeho občianstva, environmentálny diškurz. 

 Zadanie č. 1: Ja, moja lokalita a národné menšiny 

Povinná literatúra:  

'The new debate on minority rights (and postscript)', pp. 25-60 by Will 

Kymlicka in LADEN, Anthony Simon. – OWEN, David. (ed). 2007. 

Multiculturalism and Political Theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007.   

Malloy, Tove. H. (2010) National Minorities in the 21st Century Europe: 

new discourses, new narratives? ECMI Issue Brief, No. 24 (ECMI, 

2010), dostupné na: 

http://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/brief_24.pdf  

Seminár č. 3: Konceptualizácia termínov a problém definície termínu „národná 

menšina“ 



Čo je „menšina“ a „národná menšina“? Konceptualizácia termínu 

„národná menšina“ a jeho vysvetlenie. Používanie termínov v 

relevantnej literatúre a v dokumentoch medzinárodných organizácií. 

Problém definovania termínov „menšina“ a „národná menšina“ 

v medzinárodnoprávnych a vnútroštátnych dokumentoch vo vybraných 

krajinách. „Staré“ a „nové menšiny“. 

Povinná literatúra:  

What is a National Minority?, pp. 14-30 in: JACKSON-PREECE, 

Jennifer. 1998. National minorities and the European nation-state 

System. New York: Oxford University Press, 1998.  

Definice menšiny, s. 18-31 in: PETRÁŠ, R.- PETRŮV, H.- SCHEU, H. 

CH. (eds.). 2009. Menšiny a právo v České republike. Praha: 

Auditórium, 2009.  

Seminár č. 4:  Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

 Definovanie a vysvetlenie termínov „menšina“ a „národná menšina“ 

v súvislosti s koncepciami národa, národného štátu a nacionalizmu.  

 'Cultural Roots', pp. 9-37 and 'The Origins of National Consciousness', 

pp. 37-67 in Anderson, B. 2006, Imagined communities: reflections on 

the origin and spread of nationalism, 3.th edn, Verso, London. 

 'Nationalism' pp. 117-147 in ERIKSEN, Thomas Hylland. 2010. 

Ethnicity and Nationalism. Third Edition. Anthropological Perspectives. 

London- New York: Pluto Press, 2010. 

Seminár č. 5:  Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

Menšiny a etnicita: etnicita ako dilema diverzity, etnicita a príslušnosť 

ku komunite, etnicita a príslušnosť medzi komunitami, etnicita 

a menšinové práva. Etnická klasifikácia: my a oni. Antropologický 

prístup. Metafora „Taviaceho kotlíka“.  Kultúrne odlišnosti, stereotypy, 

kritériá etnicity, etnicita z individuálneho hľadiska, etnický dištanc.  

Zadanie č. 2: etnický dištanc a stereotypy (práca na seminári) 

Povinná literatúra:  

Ethnicity, s. 136-182 in JACKSON-PREECE, Jennifer. 2005. Minority 

Rights. Key Concepts. Cambridge: Polity Press, 2005. 

Ethnic classification: Us and Them, s. 23-43 in: ERIKSEN, Thomas 

Hylland. 2010. Ethnicity and Nationalism. Third Edition. 

Anthropological Perspectives. London- New York: Pluto Press, 2010. 

 

Seminár č. 6:  Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

Národné menšiny a identita. Národná a etnická identita. Kultúrna 

identita. Pohľad na slobodu a kultúru z perspektívy liberálnej teórie 



menšinových práv (Will Kymlicka). Jazyková identita. Jazyk a politické 

spoločenstvo: občiansky, etnický a multikultúrny jazyk. 

Povinná literatúra:  

'What is Ethnic Identity? A minimalist Definition', pp. 51-97 by Kanchan 

Chandra in Kanchan Chandra ed. (2012). Constructivist theories of 

ethnic politics. New York: Oxford University Press. 

'Language', pp. 99-136 in JACKSON-PREECE, Jennifer. 2005. 

Minority Rights. Key Concepts. Cambridge: Polity Press, 2005. 

'Freedom and Culture', pp. 76–106 in Kymlicka, Will. 1996. 

Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. New 

York: Oxford University Press, 1996. 

Seminár č. 7:   Vývoj menšinových práv v historickej perspektíve 

Vznik menšinových práv a historické pozadie vývoja menšinovej 

ochrany. Menšinové práva od Vestfálskeho mieru po Berlínsky kongres 

(1648-1878). Spoločnosť národov a systém ochrany menšín (1919-

1939). Otázka národných menšín od konca druhej svetovej vojny až po 

ukončenie studenej vojny (1945-1989). 

Povinná literatúra:  

National Minorities in Historical Perspective, pp. 55-123. in: 

JACKSON-PREECE, Jennifer. 1998. National minorities and the 

European nation-state System. New York: Oxford University Press, 

1998.  

Chapter 1: European History of Minority Relations, pp. 27-49. In: 

Malloy, Tove. H. (ed.): 2013. Minority Issues in Europe: Rights, 

Concepts, Policy. Berlin: Frank &Timme, 2013. 

Seminár č. 8:  Menšinové práva v súčasnosti- univerzálny štandard 

Medzinárodnoprávna ochrana práv menšín a jednotlivé mechanizmy od 

roku 1990 až po súčasnosť. Univerzálna ochrana národnostných menšín 

(Organizácia Spojených národov) 

Povinná literatúra :   

Univerzální ochrana národnostních menšin, s. 267-284 in: PETRÁŠ, R.- 

PETRŮV, H.- SCHEU, H. CH. (eds.). 2009. Menšiny a právo v České 

republike. Praha: Auditórium, 2009.  

Seminár č. 9:  Menšinové práva v súčasnosti- regionálny štandard 

Medzinárodnoprávna ochrana práv menšín a jednotlivé mechanizmy od 

roku 1990 až po súčasnosť. Regionálna ochrana národnostných menšín 

(Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, 

Európska únia). 

Povinná literatúra: 



National minorities in Contemporary Perspective, pp. 123-140. In: 

JACKSON-PREECE, Jennifer. 1998. National minorities and the 

European nation-state System. New York: Oxford University Press, 

1998.   

Chapter 2: European International Law, pp. 51-75. In: Malloy, Tove. H. 

(ed.): 2013. Minority Issues in Europe: Rights, Concepts, Policy. Berlin: 

Frank &Timme, 2013. 

 

Seminár č. 10:  Politická participácia, autonómia, sebaurčenie 

Právo národných menšín na politickú participáciu, právo na autonómiu, 

právo na sebaurčenie.   

Povinná literatúra : 

Ensuring a Voice for Minorities, pp. 131 – 151 in Kymlicka, Will. 1996. 

Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. New 

York : Oxford University Press, 1996. 

The self-determination of peoples, pp. 64- 126 in: Wheatley, Steven. 

(2005). Democracy, Minorities and International Law. New York: 

Cambridge University Press, 2005. 

Seminár č. 11: Práva národných menšín na Slovensku 

Postavenie národných menšín na Slovensku, inštitucionálno-právna 

ochrana menšinových práv.  

Povinná literatúra :  

Ochrana národnostních menšin na Slovensku, Mahulena Hofmannová, s. 

356- 377 in : PETRÁŠ, R. -PETRŮV, H.- SCHEU, H. CH. (eds.). 2009. 

Menšiny a právo v České republike. Praha : Auditórium, 2009. 

Majority as minority- a comparative case of autochthonous Slavs in 

Lithuania and Hungarians in Slovakia after the second world war, pp. 

99-122. in: Iglesias, Julien. D. (ed.) et al. 2013. New nation-states and 

national minorities. ECPR Press, 2013. 

Seminár č. 12: Záverečný seminár – diskusia: Sú menšinové práva resp. práva 

národnostných menšín dôležité? 

Na záverečnom seminári zhodnotíme súčasný stav v oblasti 

menšinových práv resp. práv národných menšín a taktiež budeme 

hovoriť o predpokladanom (žiaducom resp. nežiaducom) ďalšom vývoji 

v tejto oblasti. Budeme sa snažiť identifikovať zásadné problémy 

a nedostatky medzinárodnoprávneho ako i vnútroštátneho štandardu na 

ochranu práv národných menšín. Taktiež sa pokúsime navrhnúť 

pozitívne obsahové a procedurálne zmeny potrebné na zlepšenie 

postavenia a práv národných menšín na medzinárodnej a štátnej úrovni.    



Povinná literatúra:  

ERIKSEN, Thomas Hylland. 2010. Ethnicity and Nationalism. Third Edition. Anthropological 

Perspectives. London- New York: Pluto Press, 2010. 

Iglesias, Julien. D. (ed.) et al. 2013. New nation-states and national minorities. ECPR Press, 

2013. 

JACKSON-PREECE, Jennifer. 1998. National Minorities and the European Nation-State 

System. New York : Oxford University Press, 1998. pp. 198 

JACKSON-PREECE, Jennifer. 2005. Minority Rights. Key Concepts.Cambridge: Polity Press, 

2005. 

KYMLICKA, Will. 1995. Multicultural Citizenship. New York: Oxford University Press, 

1995. 

LADEN, Anthony Simon. – OWEN, David. (ed). 2007. Multiculturalism and Political Theory. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007.   

Malloy, Tove. H. (2010) National Minorities in the 21st Century Europe: new discourses, new 

narratives? ECMI Issue Brief, No. 24 (ECMI, 2010), dostupné na: 

http://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/brief_24.pdf  

Malloy, Tove. H. (ed.): 2013. Minority Issues in Europe: Rights, Concepts, Policy. Berlin: 

Frank &Timme, 2013. 

PETRÁŠ, R.- PETRŮV, H.- SCHEU, H. CH. (eds.). 2009. Menšiny a právo v České republike. 

Praha: Auditórium, 2009. 

Wheatley, Steven. (2005). Democracy, Minorities and International Law. New York: 

Cambridge University Press, 2005. 

 

Odporúčaná literatúra:  

BENEDIKTER, Thomas. 2009. The Worlds Modern Autonomy Systems. Concepts and 

Experiences of Regional Territorial Autonomy. Bolzano: EURAC research, 2009. 

GABAL, Ivan a kol. 1999. Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G Plus G: 1999.   

HUTCHINSON, John.- SMITH, Anthony D. Ethnicity. 1996. Oxford- New York: Oxford 

University Press, 1996. pp. 448 

LAJČÁKOVÁ, Jarmila. 2014. Menšinová politika na Slovensku v roku 2013- výročná správa. 

Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2014. Dostupné na: 

<http://www.cvek.sk/uploaded/files/Mensinova%20politika%20Vyrocna%20sprava%202013.

pdf>, overené 19.09.2013. 

SASSE, Gwendolyn- THIELEMANN, Eiko. 2005. A Research Agenda for the Study of 

Migrants and Minorities in Europe. JCMS 2005 Volume 43. Number 4, 

pp. 655-71 



SUROVÁ, Svetluša. 2007. Model ústavnoprávnej ochrany práv národných menšín v Srbsku 

(po roku 2000), Bratislava: Diplomová práca, 2007. 

SUROVÁ, Svetluša. 2008. Politická participácia slovenskej národnej menšiny v Srbsku (po 

roku 2000). Banská Bystrica: dizertačná práca, 2008. 

Tove H. Malloy Joseph Marko (ed.), Minority Governance in and Beyond Europe (Celebration 

10 years of the European Yearbook of minority issues) (Leiden-Boston: Brill- Nijhoff, 222 pp.). 

Weller, Marc (ed). 2010. Political Participation of Minorities. A Commentary on International 

Standards and Practice. New York: Oxford University Press.  

 

Odporúčaná a doplnková literatúra podľa seminárov: 

Seminár č. 2: Úvod do problematiky skúmania menšín a menšinových diškurzov 

The Politics of Multiculturalism, pp. 10 – 33 in: KYMLICKA, Will. 1996. Multicultural 

Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. New York: Oxford 

University Press, 1996.   

Národnostní menšiny v Evropě a ve světe: Politické otázky, Christopher Lord, s. 25-32 In: 

GABAL, Ivan a kol. 1999. Etnické menšiny ve střední Evropě. Prah : G Plus G: 1999.   

Teoretická časť- kritický prehľad teórie menšín a metodologické prístupy k ich skúmaniu, s. 15-

38 In: SUROVÁ, Svetluša. 2007. Model ústavnoprávnej ochrany práv národných menšín 

v Srbsku (po roku 2000), Bratislava: Diplomová práca, 2007. 

Seminár č. 3: Konceptualizácia termínov a problém definície termínu „národnostná 

menšina“ 

SASSE, Gwendolyn- THIELEMANN, Eiko. 2005. A Research Agenda for the Study of 

Migrants and Minorities in Europe. JCMS 2005 Volume 43. Number 4, 

pp. 655-71, dostupné na: http://personal.lse.ac.uk/thielema/Papers-

PDF/JCMS-Intro-final.pdf 

'Defining the indefinable: A definition of “minority” in EU law' by Gulara Guliyeva in Tove H. 

Malloy Joseph Marko (ed.), Minority Governance in and Beyond Europe 

(Celebration 10 years of the European Yearbook of minority issues) 

(Leiden-Boston: Brill- Nijhoff, 222 pp.). 

'The rights of 'old' versus 'new' minorities', by Asbjørn Eide, pp. 23-39 in Tove H. Malloy 

Joseph Marko (ed.), Minority Governance in and Beyond Europe 

(Celebration 10 years of the European Yearbook of minority issues) 

(Leiden-Boston: Brill- Nijhoff, 222 pp.). 

Seminár č. 4: Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

'The Political Character of Nationalism: Nationalism and the nation-state', pp. 46-62 in 

Guibernau, Montserrat. 1996. Nationalisms. The Nation-State and 

Nationalism in the Twentieth Century. Cambridge: Polity Press 

Seminár č. 5: Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

http://personal.lse.ac.uk/thielema/Papers-PDF/JCMS-Intro-final.pdf
http://personal.lse.ac.uk/thielema/Papers-PDF/JCMS-Intro-final.pdf


Consepts of Ethnicity, pp. 17-28 in: HUTCHINSON, John.-SMITH, Anthony, D. (ed.). 1996. 

Ethnicity. Oxford- New York: 1996.  

Ethnicity in History, pp. 105-132 In: HUTCHINSON, John.- SMITH, Anthony. D. 1996. 

Ethnicity. Oxford- New York: Oxford University Press, 1996. 

Seminár č. 6: Národné menšiny a súvisiace koncepcie 

Fearon, J. D. (1999). What is identity (as we now use the word)? Retrieved September 5, 2015, 

from https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-

content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf 

Rogers Brubaker and Frederick Cooper. (2000). Beyond "identity". Theory and Society, 1-47. 

Ethnic Identification and Ideology, pp. 70-95 in: ERIKSEN, Thomas Hylland. 2010. Ethnicity 

and Nationalism. Third Edition. Anthropological Perspectives, London- New York: Pluto 

Press, 2010. 

Chapter 4: Ethnicity, Culture and Language: Individuals and Groups, pp. 107-126 in: Malloy, 

Tove. H. (ed.): 2013. Minority Issues in Europe: Rights, Concepts, Policy. Berlin: Frank 

&Timme, 2013. 

SUROVÁ, Svetluša (2015) Language in the context of human and minority rights. 2015  In: 

Sociolinguistica Slovaca 8 Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. 

Sociolinguistica Slovaca 8. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. 

 

Seminár č. 8: Menšinové práva v súčasnosti- univerzálny štandard 

Vývoj medzinárodního standardu ochrany a rozvoje práv národnostních menšin od konce druhé 

světové války až po současnost, Gabal Ivan, s. 33-42. In: GABAL, Ivan a kol. 1999. Etnické 

menšiny ve střední Evropě. Praha: G Plus G: 1999. 
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Zadania  

Zadanie č. 1: Ja, moja lokalita a národné menšiny 

Maximálny čas: 45 minút. Poprechádzajte sa vo svojom okolí a vyfoťte niečo, čo najlepšie 

reprezentuje výskyt národných menšín vo vašej lokalite. V krátkosti opíšte čo ste odpozorovali 

pri prechádzke vo vašej lokalite a prečo považujete fotografiu za reprezentatívnu v zmysle 

národných menšín. Vysvetlite čo pre vás znamená vaša lokalita a ako vnímate národné menšiny 

v nej. Počet slov od 200 do maximálne 500 slov. Počet bodov za zadanie 10 (10% z celkového 

hodnotenia). Zadanie je potrebné zaslať na emailovú adresu svetlusa.surova@gmail.com do 

4.10.2016 do 23.59h. Prezentácia zadaní sa uskutoční na seminároch číslo 3, 4, 5 na základe 

dohody na úvodnom seminári. Ak študent nesplní úlohu podľa zadania a nedodrží termín 

odovzdania práce, môže získať 10 bodov resp. 10% z celkového hodnotenia za splnenie 

pôvodného a dodatočného zadania t.j. vypracuje zadanie a konspekt z povinného čítania pre 

seminár č. 2. Dodatočné plnenie je potrebné odovzdať do 7.12.2016 do 23.59h na vyššie 

uvedený email vyučujúcej. V prípade, že študent nesplní pôvodnú a dodatočnú úlohu 

v náhradnom termíne, nezíska 10 bodov z celkového hodnotenia.  

 

Zadanie č. 2: etnický dištanc a stereotypy (realizácia na seminári)  

Maximálny čas 30 minút. Na seminári č. 5 študenti budú mať možnosť vyskúšať si ako sa meria 

v praxi etnický dištanc. Taktiež sa otestujú či majú alebo nie stereotypy voči iným národom 

a národným menšinám. Počet bodov za zadanie je 10 (10% z celkového hodnotenia). V prípade, 

že sa študent nezúčastní seminára, je potrebné aby vypracoval dva konspekty z povinného 

čítania na seminár č. 5, za ktoré môže získať 10 bodov z celkového hodnotenia. Dodatočné 

plnenie je potrebné poslať do 7.12.2016 do 23.59h na emailovú adresu 

svetlusa.surova@gmail.com. V prípade neúčasti a nesplnenia dodatočného zadania, nie je 

možné iným spôsobom získať 10 bodov z celkového hodnotenia.  

 

Zadanie č. 3: Odlišní a predsa rovnakí 

Maximálny čas 30 min. Každý študent si vyberie jedného alebo viacerých kolegov a pokúsi sa 

identifikovať tri charakteristiky (lokalita, pôvod, názor, postoj atď.), ktoré majú spoločné a tri 

charakteristiky, ktoré ich navzájom odlišujú. Porozmýšľajte nad tým, čo by bolo vhodným 

vyjadrením jednej z charakteristík, ktorá je pre vás spoločná a ktorá je pre vás odlišná. Toto 

vyjadrenie môže byť fotografia, symbol, slovo, video, pieseň atď.. Zmyslom tohto zadania je 

aby sme sa prostredníctvom zdieľania spoločných a odlišných charakteristík lepšie zoznámili 

a uvedomili si, že sme všetci odlišní a predsa rovnakí. Počet bodov za zadanie je 10 (10% 

z celkového hodnotenia). Realizácia zadania na seminári č. 6. V prípade, že sa študent 

nezúčastní seminára, je potrebné aby vypracoval dva konspekty z povinného čítania na seminár 

č. 6, za ktoré môže získať 10 bodov z celkového hodnotenia. Dodatočné plnenie je potrebné 

poslať do 7.12.2016 do 23.59h na emailovú adresu svetlusa.surova@gmail.com. V prípade 

neúčasti a nesplnenia dodatočného zadania, nie je možné iným spôsobom získať 10 bodov 

z celkového hodnotenia.  

 

 



Zadanie č.  4: Analýza menšinovej otázky vo verejnom politickom diškurze 

Maximálny čas 120 minút. Analyzujte menšinové otázky ako sa javia vo verejnom politickom 

diškurze. 1) Vyberte si dva alebo tri články, ktoré súvisia s nedávnou politikou 

z mainstreamových médií a s národnými menšinami, ideálne z rôznych uhlov pohľadu. 2) 

vyberte si minimálne dva analytické nástroje z ponúknutých nástrojov a pokúste sa ich 

aplikovať na situáciu a diškurz prezentovaný v článkoch. 3) Napíšte sumár analýzy na 

maximálne jednu stranu A4. 4) Prezentácia jednej analýzy. Počet bodov za napísanie analýzy 

30 (30% z celkového hodnotenia) a za prezentáciu analýzy 20 bodov (20% z celkového 

hodnotenia). Analytické nástroje na analýzu budú poskytnuté na seminári. Zadanie je potrebné 

napísať a poslať na emailovú adresu svetlusa.surova@gmail.com do 9. novembra 2016 do 

23.59h. Prezentácia zadaní sa uskutoční na seminároch č. 8, 9, 10, a 11 podľa vopred 

dohodnutého poradia. Ak študent nezašle zadanie do 9.11.2016 do 23.59h, môže analýzu poslať 

v náhradnom termíne do 7.12.2016 do 23.59h. V prípade náhradného plnenia, študent stráca 

nárok na prezentáciu analýzy a 20 bodov z celkového hodnotenia. 

 

 

 

 

 


