
Témy bakalárskych prác pre AR 2021/2022 

(rok zadania október 2020) – KEOV 
 

Témy záverečných prác je možné upravovať na základe dohovoru so 

školiteľkou/školiteľom. 

Uvítame aj Vaše vlastné návrhy tém. 
 

Po upresnení témy záverečnej práce školiteľka/školiteľ zapíše tému do AISu, schváli 

ju garant  a najneskôr do septembra akademického roka, v ktorom sa bude práca 

odovzdávať, školiteľka/školiteľ vytlačí zadanie a podpíše ho spolu so 

študentkou/študentom. 

 

 

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

Katalógy občianskych zručností, schopností a cností 

Prehľad a triedenie domácej a zahraničnej literatúry. 

 

Výzvy pre občianstvo v súčasnosti 

Prehľad vybraných spoločensko-politických problémov súčasného sveta (po 2015), ktoré komplikujú 

chápanie občianstva. 

 

Slovenská teoretická literatúra o výchove k občianstvu 

Triedenie a klasifikácia tejto literatúry po roku 1989. 

 

Kontroverzné témy v občianskej náuke 

Výber niekoľkých tém, ktorým by sa mala občianska náuka venovať, sú aktuálne, provokatívne a viažu 

sa na život žiakov. Práca zdôvodní, prečo sa práve týmto témam treba venovať. 

 

Umenie pomáha rozvoju občianstva 

Výber troch umeleckých diel zo zahraničia a troch zo Slovenska, ktoré v minulosti alebo v súčasnosti 

zasiahli do občianskeho života. Interpretácia ich vplyvu. 

 

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Osobnosti slovenskej politiky : Od Ľudovíta Štúra po dnešok 

Občianska spoločnosť v objatí rizík 

Populizmus ako slepá škvrna politiky 

Narcizmus v politickej kultúre 

Je uznanie v defenzíve? 



 

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 

Dialóg a jeho kultúrne, sociálne, politické a občianske benefity 

V práci bude analyzovaná povaha dialógu a jeho význam pre bytostne ľudský spôsob bytia. Pomenuje 

jeho pravidlá a zosumarizuje jeho hlavné prínosy. Zhodnotí jeho význam pre demokraciu a občiansku 

spoločnosť. Spomenutá bude tiež konsenzuálna etika či konsenzuálna koncepcia pravdy a recepcia 

danej problematiky vo filozofii (napr. v diele Hansa-Georga Gadamera, Jürgena Habermasa a pod.). 

Opomenuté nebudú ani limity dialógu pri konsolidovaní ľudských záležitostí. 

 

Vzájomné prieniky a inšpirácie medzi filozofiou a filmovým umením 

Cieľom práce bude riešenie otázky, kedy je filmovému dielu pripisovaný filozofický rozmer. Zahrnutá 

bude aj analýza konkrétnych filmov a ich uvedenie do relevantných kontextov umožňujúcich odkryť ich 

filozofické inšpirácie. Otvorí sa aj otázka, k akým filozofickým autoritám, smerom či orientáciám vykazujú 

filmoví tvorcovia najväčšiu afinitu a budú sa hľadať jej pravdepodobné dôvody. 

 

Revolta mladých z konca šesťdesiatych rokov a jej inšpirácie pre súčasnú mladú 

generáciu a jej zápas o vlastnú víziu budúcnosti  

Cieľom práce bude predstaviť ciele uvedeného hnutia a zmapovať jeho výdobytky manifestované 

v následných spoločenských zmenách. Riešená bude tiež otázka, čo by znamenalo vybudovanie 

„spoločnosti s ľudskou tvárou“ v dnešnom svete (v súčasných ekonomických, sociálno-politických 

a ľudsko-právnych reáliách). Pozornosť bude venovaná aj analýze faktorov, ktoré dnes inhibujú 

opozičné prejavy správania schopné narušiť existujúce status quo. 

 

Umelá inteligencia a možnosti jej zapojenia do služieb demokracie  

Historický exkurz – anticipácia problematiky v literatúre, filmovom umení a vo filozofii. Možné intencie 

využitia, resp. zneužitia umelej inteligencie (UI): 

- UI v službách moci a mocenského ovládania 
- UI v službách konzumu 
- Človek a ľudstvo v služobnom postavení vo vzťahu k UI 

Možnosti využitia UI pri rozvoji demokracie a správe spoločnosti. 

 

Ľudsko-právne aspekty karanténnych opatrení spojených so šírením vírusového 

ochorenia COVID-19 

Témou práce budú sociálno-politické, sociálno-ekonomické a najmä ľudskoprávne dôsledky 

karanténnych opatrení, tematizácia možností ako zmierniť zdravotné a ekonomické riziká navrhovaných 

opatrení a naznačiť optimálne riešenia, garantujúce vyváženosť medzi ich zdravotnými, ekonomickými 

a ľudsko-právnymi dopadmi. V práci budú tiež analyzované také právne kategórie ako „mimoriadna 

situácia“, „núdzový stav“ (a jeho stupne) a ich vzťah k ľudským právam a ich legitímnemu obmedzeniu.  

 

 

 



 

PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

Etický kódex v učiteľskej profesii  

Študenti sa v práci pokúsia uvažovať nad zmyslom etických kódexov a tiež nad ich slabinami.  

 

Súčasné umenie a etické otázky 

Študenti sa pokúsia zamyslieť na tým, aké hodnoty vyjadruje súčasné umenie. Na konkrétnych 

príkladoch budú demonštrovať to, aký má vzťah umenie k morálnym normám. Je množstvo príkladov 

týkajúcich sa úcty k druhým, k svojmu telu, intimite, k zvieratám atď., na ktorých vidieť 

nerešpektovanie etických noriem. 

  

Film Nech je svetlo ako obraz sociálnych problémov spoločnosti 

Študenti budú cez analýzu filmu Nech je svetlo,  poukazujúceho na niektoré sociálne problémy, ako je 

tradičné zmýšľanie, homofóbia či zložité viacgeneračné vzťahy uvažovať na týmito problémami 

v reálnom svete. 

 

Influencer a hodnoty v konzumnej spoločnosti 

Pri vstupe do modernej spoločnosti sa ľudia zamerali na hodnotu matérie. Influencer dokáže svojim 

pôsobením ovplyvniť mienku určitej skupiny. Aj tým, aké vyznáva hodnoty. 

 

Výchova k hodnotám v rodine 

Cieľom práce je premýšľať nad tým, aká dôležitá je výchova k hodnotám už v detstve. Nad tým, ktoré 

hodnoty sú podstatné, napriek tomu, že jednotlivé hodnotové rebríčky sa v rôznych rodinách odlišujú.  

 

 

Mgr. Michal Bizoň, PhD. 

Etika:  

Z dobra zlo – o transformácii charakteru.  

Potrebujú učitelia (etickej výchovy a občianskej náuky) profesijnú etiku? 

 

Etická výchova:  

Podoby výchovy charakteru – rozličné cesty etickej výchovy.  

 

Filozofia výchovy:  

Výchova k demokracii bez demokratického vzdelávania? 

Sokrates – inšpiratívny učiteľ a občan (ten, ktorý tvrdil, že nič nevie, nikomu nebol 

učiteľ a ktorého obžalovali z toho, že kazí mládež). Alebo o aktuálnosti 

sokratovského dialógu na hodinách občianskej náuky.   

 



Filozofia:  

Dejiny sociálneho a politického myslenia (vybrané koncepcie) 

Pokrok – požehnanie a(lebo) prekliatie? 

Budúcnosť človeka – medzi prírodou a technikou    

 

Religionistika:  

Medzináboženský dialóg – možnosti a limity 

Islam a Západ – príležitosť alebo hrozba 

Náboženstvo a sekularizácia – spor o verejný priestor 

Náboženstvo a násilie 

Sekty – treba sa ich báť   

 

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Prevencia sociálno-patologických javov v školskom prostredí 

Práca sa zameria na vybrané sociálno-patologické javy a ich prevenciu v školskom prostredí. 

 

Rodina v súčasnej spoločnosti 

Podoby rodín v súčasnej spoločnosti, rodina a dieťa v spoločnosti, spolupráca rodiny a školy. 

 

Politiky rodovej rovnosti v školskom prostredí 

Výskum rodových aspektov školského prostredia a učiteľského povolania je jedným z nevyhnutných 

predpokladov pre budovanie vzdelávacích politík založených na rodovej rovnosti. Zmapovanie 

vybraných rodových politík,  aspektov školského prostredia, rodová analýza učiteľského povolania. 

 

Školská klíma, úloha prostredia v procese výchovy 

Prepojenie problematiky školskej klímy a vybraného problému podľa dohody. Charakteristika 

a význam prostredia pre výchovu človeka. Úloha školy, školskej klímy v procese výchovy. 

 

Participatívna škola 

Ako sa môže stať škola participatívnou? Motivácia učiteliek a učiteľov k zmenám, demokratizácii 

školstva, prostredia, rozhodovacích procesov. Zmena klímy v škole. 

 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 

Metódy scitlivovania detí na predsudky voči deťom so zdravotným znevýhodnením 

Téma ľudských práv ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku je veľmi aktuálna, keďže ich 

diskrimáncia pretrváva. Aký je súčasný stav diskriminácie ľudí so zdravotným znevýhodnením na 

Slovensku? Aké metódy scitlivovania detí na tému práv ľudí so zdravotným znevýhodnením existujú, 



prípadne aké nové by bolo možné realizovať vo vyučovacom procese? Prehľad dostupných 

sekundárnych dát a literatúry. 

 

Metódy scitlivovania detí na tému práv LGBTI ľudí na školách 

Téma ľudských práv LGBTI ľudí na Slovensku je stále veľmi pálčivá. Učiteľská verejnosť sa vo veľkej 

miere stotožňuje s  predsudkami o LGBTI ľuďoch, ktoré vo vyučovacom procese prenáša na svojich 

žiakov a žiačky. Aký je súčasný stav diskriminácie LGBTI ľudí na Slovensku? Aké metódy scitlivovania 

detí na tému LGBTI práv existujú, prípadne aké nové by bolo možné realizovať vo vyučovacom 

procese? Prehľad dostupných sekundárnych dát a literatúry. 

 

Inkluzívne vzdelávanie vo filme  

Čo znamená koncept „inkluzívneho vzdelávania“? Existuje mnoho filmov, domácich i zahraničných, 

ktoré sa zaoberajú témou vzdelávania a ktoré sa dotýkajú i témy inkluzívneho vzdelávania. Akým 

spôsobom jeden z týchto filmov pojednáva o inkluzívnom vzdelávaní, aké posolstvá a témy prináša? 

Prehľad odbornej literatúry a analýza filmu podľa vlastného výberu z perspektívy tejto odbornej 

literatúry. 

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a jeho fungovanie na Slovensku 

Slovenská republika je právnym štátom, ktorý sa zaväzuje k ochrane ľudských práv na svojom území. 

Za týmto účelom štát zriadil niekoľko inštitúcií, ktoré sa na ochranou ľudských práv priamo 

špecializujú. Takouto inštitúciou je aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Aké je právne 

postavenie tejto inštitúcie a jej rola na Slovensku? Prehľad dostupných sekundárnych dát a 

odbornej literatúry. 

 

Rozvoj zručností na overovanie dôveryhodnosti informácií na internete 

V súčasnosti mladá generácia čerpá prevažne informácie o spoločenskom dianí z Facebooku. Mnoho 

informácií zdieľaných na Facebooku je ale nepravdivých či účelovo manipulujúcich verejnú mienku. 

Aké existujú didaktické nástroje na rozvíjanie zručností detí pri overovaní dôveryhodnosti informácií na 

internete? Prehľad dostupných sekundárnych dát a odbornej literatúry. 

 


