Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Názov predmetu: Teórie medzinárodných vzťahov/
Kód predmetu: 2TMV-014
International Relations Theories
Druh, rozsah a metódy vzdelávacích činností
Typ predmetu (P, PV, V): povinný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2/2 (52 hodín/semester)
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: prezenčná a dištančná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: 1
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie a ukončenie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
- vypracovanie zadaní a esejí – 25 bodov
- aktívna účasť na seminároch (prezentácie, skupinové aktivity) – 25 bodov
Záverečné hodnotenie:
- písomná skúška – 25 bodov
- ústna skúška – 25 bodov
Výsledky vzdelávania (výkonový štandard): Študent bude po absolvovaní kurzu schopný využívať
osvojené teoretické koncepty, rozlišovať medzi základnými teóriami a pojmami ktoré využívajú.
Zároveň bude mať schopnosť aplikovať teoretické poznatky na realitu medzinárodných vzťahov.
Navyše každý študent bude mať schopnosť hodnotiť a využívať teórie pri ďalšom štúdiu.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do teórií medzinárodných vzťahov – úloha a diskusia o význame teórií, vývoj a rozvoj
teoretického myslenia vo vede o medzinárodných vzťahoch.
2. Idealizmus/liberálny internacionalizmus – prvá etapa vývoja teórií MV a vedy o MV
Klasický realizmus – pojmy, črty a princípy klasického realizmu, predchodcovia a autori –
zakladatelia realizmu
3. Štrukturálny realizmus – skúmanie medzinárodných vzťahov ako uzatvoreného systému,,
faktory určujúce postavenie štátu v systéme, formy štruktúry systému
Defenzívny a ofenzívny realizmus – rozdiely medzi základnými črtami oboch prúdov, vzájomná
kritika
4. Liberalizmus počas a po studenej vojne – prúdy a trendy dominujúce liberalizmu počas
studenej vojny a prejavujúce sa na vzťahoch štátov v západnom bloku, ale i na globálnej
úrovni –, ekonomická interdependencia, inštitucionalizácia a pod., demokratický mier
5. Súčasné trendy vo vývoji realizmu a liberalizmu – neoklasický realizmus, normatívne
zdôvodnenie intervenčnej politiky, problematika šírenia liberálnych hodnôt, kritika
a dichotómia vo vede
6. liberálny realizmus – prepojenie empirických a normatívnych faktorov
Odporúčaná literatúra:
1. Burchill, S. – Linklater, A. – Devetak, R. et al. (eds.): Theories of International Relations. 3rd
Edition. Palgrave Macmillan: Houndmills 2005
2. Dunne, T. – Kurki, M. – Smith, S. (eds.): International Relations Theories. Discipline and
Diversity. OUP: Oxford 2007
3. Jackson, R. – Sorensen, G.: Introduction to International Relations. Theories & Approaches.
4th Revised Edition. OUP: Oxford 2010
4. Husenicová, L. Liberalizmus ako teória medzinárodných vzťahov. FPVaMV: Banská Bystrica
2011
5. Little, R. – Smith, M. (eds.): Perspectives on World Politics. Routledge: Abingdon 2006
6. Smith, S. – Hadfield, A. – Dunne, T. (eds.): Foreign Policy. Theories, Actors, Cases. OUP:
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Oxford 2008
7. Texty preberané počas seminárov, dostupné na stránke predmetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský a anglický
Hodnotenie predmetu:
A
B
C
D
E
a
b
c
d
e

FX
F

Poznámky - časová záťaž študenta:
180 hodín
prezenčné štúdium (P, S, K):
52 hodín
príprava pred kurzom
68 hodín
samoštúdium:
50 hodín
Vyučujúci:
prednášky/konzultácie: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak,, PhD. a Mgr. Lucia Husenicová, PhD,
semináre: Mgr. Lucia Husenicová, PhD, Mgr. Dávid Kollár, PhD.
výučba: slovensky, anglicky
Dátum poslednej zmeny: 30. 08. 2016
Schválil: Prof. Ing.Igor Kosír, CSc..
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