
Témy bakalárskych prác vypísané v AR 2022/2023 

  
Študijný program: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 

 

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 spolu s menom študentky/študenta. Po schválení garantom uvidí 

študent/študentka zadanie v AISe. Nie je potrebné podávať žiadnu prihlášku.  

 

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

Porovnanie rôznych definícií občianstva 

Práca vyberá zo slovenskej, českej a jednej inojazyčnej literatúry definície občianstva a porovnáva ich 

obsah a rozsah. Hľadá pozitíva a negatíva jednotlivých vymedzení. 

 

Menšiny v Slovenskej republike 

Cez analýzu výsledkov sčítaní ľudu v SR, výsledkov parlamentných a regionálnych volieb po roku 

1989 práca porovnáva demografický a politický vývoj vybraných menšín v SR. 

 

Hoax a klamstvo 

Teoretické vymedzenia termínu hoax a ich konfrontácia s rôznymi aspektmi klamstva – zámernosť či 

nezámernosť, účel klamstva, čistý výmysel a polopravda, ilúzia, sebaklam dôsledky klamstva a pod. 

Práca porovnáva vecné a hodnotové vlastnosti hoaxu a klamstva. 

 

Charakteristiky občianskej participácie 

Na základe literatúry práca opisuje činnosti, na základe ktorých možno hovoriť o človeku, že je 

aktívnym občanom – aké sú to činnosti, aké majú ciele, akú úlohu môžu zohrávať v života komunity 

alebo širšej spoločnosti. 

 

Zmysel politického gýča 

Prečo politické strany používajú vo svojej propagande gýčové produkty? Aké sú pravdepodobné 

efekty takej propagandy? Aké sú najvýraznejšie gýčové produkty za posledné dve roky? Obsahové 

analýzy politickej propagandy a z teórie odvodené predpoklady jej pôsobenia. 

 

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Osobnosti slovenskej politiky: Jozef Miloslav Hurban  (Personalities of Slovak politics: Jozef Miloslav 

Hurban) 

Ukázať J. M. Hurbana v jeho zápase s dejinami, priblížiť jeho myslenie a činy v kontexte doby v  ktorej 

žil a pôsobil.  

 

Aké bude Slovensko a Európa o desať rokov?  (What Slovakia and Europe will be like in ten years?) 

Slovensko je demokratickou krajinou a súčasťou Európskej únie a NATO. Bakalárska práca hľadá 

odpoveď na otázku blízkej budúcnosti Slovenskej republiky v politickej, ekonomickej a sociálnej 

oblasti. 



 

(Ne)sloboda prejavu  (Freedom or lack of  freedom of speech)   

Stav slobody prejavu v podmienkach Slovenskej republiky a súčasné tendencie v realizácii práva na 

slobodu prejavu. Súčasťou práce budú príklady slobody prejavu v rozpore s judikatúrou ESĽP. 

 

Je uznanie v defenzíve? (Is recognition in defensive?)  

Za jednoduchým slovom uznanie sa skrýva kľúčový problém uznania ako filozofickej a politickej 

kategórie. Práca prinesie prehľad diskusií o uznaní v posledných desaťročiach. 

 

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. 

 

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 programové ciele a 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. 

 

Zhodnotenie dopadov karanténnych opatrení spojených so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na 

občiansky život a občiansku spoločnosť 

Témou práce budú sociálno-politické, sociálno-ekonomické a ľudsko-právne dôsledky karanténnych 

opatrení, tematizácia možností ako zmierniť ich zdravotné a ekonomické riziká 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. Mapované budú aj možnosti a 

uvedené príklady legitímneho prelamovania týchto obmedzení a hľadanie priestoru pre občiansku 

angažovanosť a participáciu v prípadných pandemických podmienkach. 

 

Zmysel pre čas ako občianska cnosť 

Pozornosť bude v práci sústredená na tie temporálne (časové) aspekty ľudského života, ktoré majú 

signifikantný presah na bežný i občiansky život človeka. Čas tu bude tematizovaný primárne ako 

filozofická, antropologická a pedagogická kategória. V centre záujmu autora práce budú nasledovné 

fenomény – časová tieseň, trpezlivosť, nádej, prognostický predstih, voľný čas a pod. Vo vzťahu 

k občianstvu budú rozoberané také kompetencie, akými sú zmysel pre čas, schopnosť plánovať, veci 

nepremeškať, ale ani neunáhliť, vytrvalosť a pod. Kritike budú podrobené tiež niektoré problémové 

aspekty späté s časovými koordinátami ľudského života (čas ako faktor sociálnej kontroly, imperatív 

časových štruktúr a pod.). 



 

Kritika pojmu ideál v pedagogike a vybraných vedách o spoločnosti 

Témou práce bude kritika prístupov, ktoré politiku a výchovu chápu ako proces realizácie určitého 

ideálu. Budú tu sumarizované hlavné námietky, voči pripútanosti výchovy a politiky k ideálom, a tiež 

dôvody, prečo s nimi treba v uvedených sférach narábať veľmi obozretne. 

 

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

Kontinuálne vzdelávanie seniorov ako prevencia ich mentálnej deteriorácie 

Bakalárska práca má teoretický charakter. Cieľom práce je predstavenie a analýza úlohy kontinuálneho 

vzdelávania seniorov ako reálnej cesty predchádzania ich úpadku v aspekte mentálneho zdravia. 

Záverom práce majú byť konkrétne konštatácie, resp. odporúčania a návrhy, ako by sme mali 

v otázkach kontinuálneho vzdelávania seniorov postupovať ako spoločnosť, ktorej na svojich senioroch 

záleží. 

 

Detskí migranti a edukačné dôsledky ich migrácie 

Bakalárska práca má teoretický charakter. Cieľom práce je predstavenie problematiky detských 

migrantov a zároveň analýza edukačných konzekvencií ich migrácie. Záverom práce majú byť 

konkrétne konštatácie, resp. odporúčania a návrhy, ako by sme z pozície učiteľov mohli prispieť 

k optimálnemu výsledku edukácie nových, migráciou poznačených žiakov.   

 

Podoby sociálnej izolácie seniorov v období po lockdowne 

Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je zmapovať rôzne formy izolácie 

seniorov v období po lockdowne na základe vyjadrení seniorov v rámci kvalitatívneho výskumu. 

Záverom práce majú byť konkrétne konkrétne konštatácie, resp. odporúčania a návrhy, ako by mala 

spoločnosť odpovedať na výzvu pomoci našim seniorom z aspektu zvýšenia kvality ich života 

v proveniencii konštruktívnej sociálnej interakcie a prevencie izolácie. 

 

Vzťah človeka a zvieraťa podľa učenia Starej zmluvy 

Bakalárska práca má teoretický charakter. Cieľom práce je predstaviť a analyzovať starozmluvné 

východiská a postoje k vzťahu človeka a zvieraťa. Záverom práce majú byť konkrétne konštatácie, 

resp. odporúčania a návrhy, ako s týmto učením naložiť v súčasnej dobe tak, aby nedochádzalo 

k dezinterpretovanému vnímaniu zvierat ako vecí či menejcenných entít, s ktorými môže človek 

nakladať podľa svojej ľubovôle.  

 

Etické zásady vo výchove dieťaťa podľa učenia Bahájskej viery 

Bakalárska práca má teoretický charakter. Cieľom práce je predstaviť a analyzovať etické zásady 

učenia Bahájskej viery v jej svätých spisoch ako aj v praxi, ktoré eticky formujú dieťa a sú bázou ich 

rodinnej výchovy.  

 

 

 



PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

Možnosti využitia mediálnej výchovy ako integrovanej súčasti občianskej náuky 

Možnosti a ciele mediálnej výchovy so zameraním na budovanie mediálnych kompetencií (napr. 

mediálna gramotnosť, kritické myslenie, vynášať vlastné súdy atď.) ako kľúčových zručností aktívneho 

občana. 

 
Možnosti využitia umenia pri výuke občianskej náuky 

Študenti sa zamyslia, ako sa dajú využiť jednotlivé druhy umenia, napríklad aj pri ľudsko-právnych 

témach v občianskej náuke. 

 

Špecifiká učiteľskej profesie a jej požiadavky na osobnosť učiteľa 

Učiteľskú profesiu možno zaradiť medzi pomáhajúce profesie. Učiteľ nielen odovzdáva vedomosti ale 

aj vychováva. Medzi nároky kladené na túto profesiu patria aj požiadavky na jeho osobnostné 

vlastnosti... 

 

Možnosti využitia etických teórií pri riešení problémov profesijnej etiky 

V rámci argumentácie a pri riešení dilem (napríklad pri bioetike) je možnosť si postaviť argumentačné 

postupy na rôznych etických koncepciách. 

 

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. 

 

Mgr. Michal Bizoň, PhD. 

Uvítam ak si tému záverečnej práce zvolíte sami (alebo s mojou pomocou) z nasledovných oblastí: 

etika, profesijná etika, etická výchova, filozofia, religionistika. Okruhy tém: 

 

„Sokratovský dialóg v predmete občianska náuka“  

„Kriticky o kritickom myslení (alebo o potrebe kritického myslenia)“ 

 

Etika:  

„Luciferov efekt – o transformácii charakteru“ 

„Etické aspekty vylepšovania človeka.“  

„Má cnosť budúcnosť? K morálnemu vylepšovaniu človeka.“  

 

Etická výchova:  

„Ako (sa) učiť dobru?“ 

 

Religionistika:  

„Medzináboženský dialóg – možnosti a limity.“ 

„Náboženské násilie vo vybraných svetových náboženstvách“ 

„Sekty na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy“ 



 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Ženy a občiansky aktivizmus 

Aké sú aspekty aktívnej občianskej angažovanosti žien v oblasti presadzovania ľudských práv? 

Príklady z histórie a súčasnosti.  

Mládežnícke skupiny a občianska angažovanosť 

Akú rolu zohrávajú mládežnícke skupiny v aktívnej občianskej angažovanosti mládeže? Práca sa 

zameria na vybrané mládežnícke skupiny, ktorú participujú na budovaní aktívneho občianstva. 

 

Rola mimovládnych organizácií v budovaní občianskej spoločnosti 

Práca sa zameria na opísanie toho, ako mimovládne organizácie prispievajú k budovaniu 

participatívnej demokracie a zvyšovaniu účasti občanov a občianok na rozhodovaní o veciach 

verejných. 

 

Po konzultácii je možné vypísať aj inú tému, ktorá je z oblasti sociológie, sociológie výchovy 

a mládeže a rodových aspektov vzdelávania a výchovy. 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 

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 alebo seriálov pojednáva o inkluzívnom vzdelávaní, aké posolstvá 

a témy prináša? Prehľad odbornej literatúry a analýza filmu alebo seriálu podľa vlastného výberu 

z perspektívy tejto odbornej literatúry. 

 

Spochybňovanie všeobecnosti ľudských práv 

Ľudské práva ako koncept vznikli až v 20. storočí v „západnom“ svete. V rôznych štátoch sveta však 

môže byť univerzálna alebo všeobecná platnosť ľudských práv spochybňovaná, resp. jedna generácia 

ľudských práv môže mať dominantnejšie postavenie ako druhá. Spochybňovanie všeobecnej platnosti 

ľudských práv sa dostáva i do bežnej výučby v školách na Slovensku. Aká sú hlavné argumenty 

spochybňovania všeobecnej platnosti ľudských práv? Prečo je dôležité diskutovať tému všeobecnej 

platnosti ľudských práv? Prehľad odbornej literatúry. 

 

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. 

Téma súhlasu vo vzťahovej a sexuálnej výchove  

Práca je teoretického charakteru a zameriava sa na rôzne formy vzdelávania v oblasti vzťahovej a 

sexuálnej výchovy k súhlasu (so sexom či intimitou). 

 

 

 



LGBTIQ študentské spolky  

Práca je teoretického alebo empirického charakteru a venuje sa študentských iniciatívam LGBTIQ 

mladých ľudí. 

 

Deti lesbických a gejských rodičov  

Práca je teoretického charakteru a sústredí sa na reflexívne spracovanie doterajších výskumov o 

kvalite života detí rodičov v gejských a lesbických pároch. 

 


