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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta:

Kód predmetu:
KKULT/KUD/10

Názov predmetu: Kultúrna diplomacia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia predmetu: 25 bodov aktívna účasť na prednáškach, 25 bodov vypracovanie
seminárnej práce a jej prezentácia.
Úspešné hodnotenie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na výučbe (akceptované sú
maximálne 2 absencie). Súčasťou priebežného hodnotenia je seminárna práca na vymedzenú tému
s jej prezentáciou. Ak študent prekročí dve povolené absencie na konci semestra vypracuje extra
seminárnu prácu. Ak vymešká viac ako polovicu prednášok v priebehu semestra, nie je možné
predmet ukončiť. Záverečná známka sa vypočítava na základe počtu dosiahnutých bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne prehľad a teoretické vedomosti z oblasti kultúrne a verejnej diplomacie a
súvisiacich pojmov a oblastí. Cieľom predmetu je aj samostatná analýza vybranej formy kultúrnej
diplomacie v kontexte Slovenskej republiky.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky kultúrnej diplomacie
2. Interkultúrna komunikácia a kultúrna diplomacia
3. Zahraničná kultúrna politika
4. Súvisiace pojmy (mäkká moc, Public relations, Nation branding, verejná diplomacia)
5. Oblasti a formy kultúrnej diplomacie (kultúrne centrá a inštitúty, podpora vzdelávacích inštitúcií
v zahraničí, zahraničné vysielanie, podpora prekladu, akademické výmeny,...)
6. Zahraničné modely kultúrnej diplomacie (Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, ....)
7. Analýza stavu aktivít kultúrnej diplomacie v kontexte Slovenskej republiky
8. Návrh modelu kultúrnej diplomacie Slovenskej republiky

Odporúčaná literatúra:
BYSTRICKÝ, Ľ.: Základy diplomacie, Prešov 2006.
PETERKOVÁ, J.: Veřejná diplomacie, Praha 2006.
PRŮCHA, J.: Interulturní komunikace, Praha 2010.
TOMALOVÁ, E.: Kulturní diplomacie. Francouzská zkušenost, 2008.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABS N

100.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 28.01.2015

Schválil: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.


