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Predslov

Učebnica prichádza na slovenský knižný trh v roku 2013 ako dôsledok
nedostatku podobných učebníc pre študentov politológie, politickej sociológie, interkultúrnej komunikácie a príbuzných spoločensko-vedných
disciplín. Obsahuje 17 kapitol, pričom každá z nich je zostavená podľa
rovnakých metodických postupov. Každá kapitola začína textom zaoberajúcim sa slovenským politickým systémom, politickými stranami alebo
históriou a súčasnosťou kresťansko-demokratickej tradície v slovenskom
straníckom systéme. Texty nie sú prebraté zo zahraničných textov od
nemeckých, rakúskych alebo švajčiarskych autorov, ale boli vytvorené
autorom učebnice. Štúdiom nemeckých textov k slovenským politickým
reáliám si tak študent neosvojuje len nemeckú slovnú zásobu, ale rovnako
prehlbuje vedomosti o slovenskom politickom systéme.
Po hlavnom texte nasleduje v každej kapitole 12 cvičení s rovnakým
cieľom: sústrediť hlavnú pozornosť na rozšírenie a osvojenie nemeckej
politologickej terminológie. Cvičenia sú koncipované tak, aby odhalili, či
študent porozumel textu, vedel vysvetliť zmysel vybraných termínov
a dokázal preložiť zaužívané slovné spojenia. Jedno z cvičení je zamerané
na kolektívnu diskusiu. Predložená publikácia je preto vhodná ako učebná
pomôcka k seminárom z odbornej nemčiny v prostredí vedy o politike
a príbuzných akademických disciplín. Skúsenosti ukazujú, že vhodným
spôsobom osvojovania nemeckého jazyka sú preklady zo slovenského do
nemeckého jazyka. Táto metóda osvojovania cudzieho jazyka je využitá aj
v tejto knihe. Desiate a jedenáste cvičenie formou kvízu a chronologickej
tabuľky sleduje zopakovanie vedomostí z reálií a dejín Slovenska.
Publikácia je určená študentom bakalárskeho a magisterského stupňa novej Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Cudzie jazyky a kultúry, kde je politológia jedným z dôležitých predmetov. Učebnicu ale určite privítajú aj študenti sociálnych a humanitných disciplín s dobrou znalosťou nemeckého jazyka.
K uľahčeniu práce s jednotlivými cvičeniami odporúčame Deutsch-slowakisches, slowakisch-deutsches Wörterbuch der politischen Terminologie
(Štefančík 2004).
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