SYLABUS KURZU
(pre školský rok 2017-2018)
Kódy:
Počet hodín
KEOV/B-OB-ka24/09
KULTÚRNA týždenne
KRoJL/B-RJKde009/15 PROPEDEUTIKA
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Počet
Prerekvizity Hodnotenie
kreditov
OB – H
3
žiadne
RJK – S

Vyučuje:
Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy
Kontakt:
Moskovská 3, miestnosť č. 211, tel: 02/50222-319, fax 02/50222-316
erich@erichmistrik.sk www.erichmistrik.sk
Anotácia:
Reflektovať prejavy kultúry v každodennom živote. Odlišovať povrchové prejavy a hĺbkové
kultúrne tendencie.
Cieľ:
Rozvinúť schopnosť samostatnej reflexie súčasnej kultúrnej situácie.
Priebeh semestra:
Stretnutie s vyučujúcim bude na prvej a poslednej hodine semestra v triede, medzitým pracujú
študenti individuálne a využívajú individuálne konzultácie s vyučujúcim.
Úlohy študentov a ich hodnotenie:
1. Nájdite si na internete obrázok pod názvom „kultúra ako ľadovec“ („cultural iceberg“, „l´iceberg“ a pod.). Je ich veľa, vyberte si taký, v ktorom sa dokážete orientovať a porozumieť mu.
2. Pozorne si pozrite časť ľadovca, ktorá je pod vodou. Vyberte si z nej 2+2 položky
(termíny alebo frázy, alebo pojmy...): Prvé dve položky si vyberte tak, aby ste ich prejavy našli na našej fakulte, druhé dve položky si vyberte tak, aby ste našli ich prejavy vo svojej obci,
meste, ulici, štvrti (tam, kde sa cítite ako doma).
3. S pomocou odbornej literatúry teoreticky charakterizujte každý zo štyroch položiek
minimálne 5 riadkami (= cca 80 slov alebo 450 znakov). Nejde o nájdenie a vypísanie definície, ale o vlastnú charakteristiku na základe štúdia literatúry. Vždy uveďte aj použitú literatúru.
4. Nájdite na našej škole prejavy prvých dvoch termínov a opíšte ich. Ak pôjde o konkrétnych ľudí alebo situácie, neuvádzajte mená, ale šifry a pod.
5. Nájdite vo svojej obci, ulici, štvrti, meste prejavy druhých dvoch termínov a opíšte
ich. Opäť zašifrujte konkrétne osoby alebo udalosti.
Rozsah – dohromady cca 5 strán (= cca 9 000 znakov).
Kritériá hodnotenia:
 Hĺbka ponoru do problematiky – 20 bodov.
 Prepojenie úvah o reálnych kultúrnych procesoch s teoretickými poznatkami z literatúry –
20 bodov.
 Logicky vybudované argumenty – 20 bodov.
 Kvalitná práca s literatúrou – 20 bodov.
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Klasifikácia:
A
……………
B
……………
C
……………
D
……………
E
……………
Fx
……………

100-90 bodov
89-80 bodov
79-70 bodov
69-60 bodov
59-50 bodov
menej ako 50 bodov

Literatúra:
Nepredpisujem žiadnu literatúru, študenti ju budú samostatne vyhľadávať. Samostatná
práca s literatúrou je súčasťou slobody v hľadaní vlastných ciest pre absolvovanie predmetu –
i súčasťou zodpovednosti za svoje rozhodnutie. Je aj normálnou súčasťou vysokoškolského
štúdia.
V prípade, ak budú mať študenti pochybnosti o správnosti vybranej literatúry, odporúčam konzultovať so mnou.
Za využívanie literatúry typu referaty.atlas.sk, nechodimnaprednasky.sk, seminarky.sk
a pod. dávam automaticky Fx.
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