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Vyučujúci:

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
miestnosť č. 328SB
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V akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnia dve stretnutia:
- 15. marca 2019 (07:45 – 13:40; miestnosť 604 NB)
- 29. marca 2019 (07:45 – 12:55; miestnosť 4 SB)

Literatúra:
HEYWOOD, A.: Politologie. Plzeň: Aleš Čenek, 2008.
BLAHOŽ, J. – BALAŠ, V. – KLÍMA, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: Wolters Kluwer,
2015.
CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.
KLÍMA, K. a kol.: Státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2011.
KREJČÍ, O.: Nová kniha o voľbách. Praha : Professional Publishing, 2006.
NOVÁK, M. – LEBEDA, T.: Volební a stranícke systémy ČR v medzinárodním srovnání.
Plzeň: Aleš Čenek, 2004.

Podmienky absolvovania predmetu:
písomná skúška

100 %

Témy stretnutí (prednášok):
15. marca 2019
Organizačné pokyny (spôsob výučby, spôsob hodnotenia, literatúra)
Politika, politický systém a politológia
- politológia, jej predmet, funkcie a metódy
- pojem politika a politická moc
- pojem politický systém a jeho prvky
Politické ideológie
- všeobecne o smeroch politiky
- konzervativizmus
- liberalizmus
- socializmus
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- anarchizmus
- nacionalizmus
- fašizmus
- ďalšie smery politiky
Demokracia
- pojem demokracia
- kto je ľud?
- priama a nepriama demokracia
- modely demokracie
- militantná demokracia
Voľby a volebné systémy
- pojem a modely reprezentácie
- pojem a funkcie volieb
- pojem volebný systém

29. marca 2019
Voľby a volebné systémy (pokr.)
- väčšinové volebné systémy
- proporcionálne volebné systémy
- zmiešané volebné systémy
- volebné správanie a jeho modely
Politické strany a stranícke systémy
- pojem politická strana
- význam a funkcie politických strán
- financovanie politických strán
- typológia politických strán
- systémy politických strán
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