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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, kde ju 

schváli garant štúdia. 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. 

Aké stereotypy sú podporované slovenskými reklamami? 

Obsahová analýza videoreklám z hľadiska občianskych stereotypov. 

 

Multikulturalizmus zlyhal 

Práca sústredí hlavné argumenty pre a proti tomuto tvrdeniu a po ich kritickom vyhodnotení zaujme 

študent/študentka vlastné, vyargumentované stanovisko. 

 

Občianska náuka – dejepis – geografia a ich spolupráca 

Práca analyzuje ciele a štandardy predmetov v Štátnom vzdelávacom programe s cieľom nájsť 

prepojenia troch predmetov. Hľadá predpokladané pozitívne a negatívne efekty ich spojenia do 

jedného predmetu. 

 

Krásna literatúra vo výchove k občianstvu 

Práca vyberie päť slovenských literárnych diel, ktoré sú vhodné na vyučovanie občianskej náuky. 

Zdôvodní výber a ukáže hlavné možnosti práce s nimi. 

 

Občianske postoje umelca 

Na príklade konkrétnej umeleckej osobnosti dokumentovať, aké občianske postoje môže svojím 

dielom zaujímať umelec. 

 

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Zrodenie občana : Na dokumentoch Francúzskej revolúcie 

Šaman v neskorom kapitalizme : venované disidentovi Egonovi Bondymu 

Má ľavica tajomstvá? 

Habermas vo filozofii a politike 

Ako sa vyznať v politike bioklimatických zmien 

 

 



doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 

Fenomén Greta Thunbergová a jeho možná recepcia v občianskej náuke 

Recepcia ekologickej problematiky v jednotlivých historických obdobiach a kultúrnych, resp. 

civilizačných okruhoch. Kultúrno-historické predpoklady, v ktorých začína byť ekologická problematika 

uchopovaná prostredníctvom kategórie krízy. Analýza príčin ekologickej krízy. Ekologická kríza a jej 

sociálno-ekonomické, humanitárne a politické dôsledky. Predmetom záujmu bude aj kategorizácia 

návrhov východísk z uvedenej krízy a tiež analýza dopadov súčasného stavu životného prostredia na 

občiansky život. Zaoberať sa bude aj vzťahmi ekologickej (environmentálnej) a občianskej výchovy a 

možnosťami občianskeho aktivizmu pri korekcii záujmov ohrozujúcich planetárne prežitie ľudstva. 

 

Štvrtá priemyselná revolúcia a jej predpokladané dopady na občiansku spoločnosť 

Jej najviac zdôrazňovanou črtou je vplyv robotizácie, digitalizácie, umelej inteligencie, rozvoj internetu, 

3D tlače na ekonomiku, priemysel a svet práce. Zatiaľ málo tematizovanou zostáva problematika 

dopadu uvedených zmien na občiansky život a občiansku spoločnosť. Cieľom práce bude uvedený 

deficit vykryť a načrtnúť možnú perspektívu demokracie v dnešnom pretechnizovanom svete. Štvrtá 

priemyselná revolúcia tu bude tematizovaná v dvoch jej polohách – jednak ako príležitosť i ako hrozba 

pre občiansku spoločnosť. Témou práce budú aj problémové aspekty možnej disproporcie medzi 

technologickým a ľudským rozvojom a tiež návrh opatrení, ktoré by dokázali zamedziť tomu, aby sa 

prebytočnosť ľudí na trhu práce nestala aj sociálnou prebytočnosťou. 

 

Súčasné formy, prejavy a intencie rebelantstva slovenských teenagerov 

Cieľom práce bude mapovanie tém a problémov, ktoré provokujú nespokojnosť súčasných teenagerov 

a určenie dôvodov, prečo iné dobové spoločenské problémy ležia v ich „žltej“/slepej škvrne. Témou 

práce bude tiež preskúmanie väzieb medzi prejavmi ich revolty a určitými ideológiami, sociálnymi 

médiami či konkrétnymi politickými alebo kultúrnymi hnutiami. Metodologické zázemie rozpracovania 

uvedenej témy bude empirický výskum. 

 

Sonda do stavu súčasnej spoločnosti prostredníctvom analýzy textov vytypovaných 

hudobných žánrov slovenskej hudobnej scény 

Cieľom práce bude prostredníctvom empirického výskumu zameraného na obsahovú analýzu textov 

piesní viazaných k určitým hudobným žánrom, resp. interpretom a prostredníctvom nich aj k určitému 

poslucháčskemu alebo diváckemu publiku, zistiť, na ktoré aspekty súdobého spoločenského 

a politického života svojou kritikou reagujú a tiež, kritika ktorých z týchto aspektov získava najširšiu 

poslucháčsku odozvu. Predmetom skúmania bude teda aj to, aké témy otvorené v ich textoch oslovujú 

príslušné publikum. Za týmto účelom bude sledovaná aj väzba medzi textami konkrétnych hudobných 

skladieb a ich sledovanosťou vyjadrenou počtom pozretí v príslušných internetových databázach videí, 

počtom stiahnutí či predaných hudobných nosičov. Konečným cieľom bude pokus o rekonštrukciu určitej 

vízie sociálnej reality, s ktorou sa (sprostredkovane cez texty piesní) identifikuje relevantná časť 

verejnosti. 

 

Beat Generation a jej tvorba ako sociálna diagnóza modernej spoločnosti 

Pozornosť bude v diplomovej práci sústredená najmä na kritický rozmer obsiahnutý v dielach jej 

hlavných protagonistov a analýza príčin ich pomerne širokej dobovej spoločenskej odozvy. Súčasťou 

riešenej problematiky by mala byť aj analýza toho, prečo ich diela až v takej miere neoslovujú ich 



dnešných čitateľov, prečo v nich už neprovokujú a neživia ducha revolty. Analýza ich diel by mala vyústiť 

do všeobecnejších úvah, v ktorých by boli zhodnotené možnosti a limity literatúry a umenia podnietiť 

spoločenské zmeny. 

 

Prehlbovanie medzigeneračnej solidarity ako predpoklad rozvoja a prehlbovania 

demokracie 

Témou práce budú niektoré z dôsledkov plynúcich z aktuálneho demografického vývoja, z ktorých 

najmarkantnejším trendom je starnutie populácie. Práca sa bude zaoberať možnosťami vytvorenia 

vekovo indiferentnej spoločnosti (age irrelevant society). Pozornosť bude zameraná aj na historický 

vývoj pokrývajúci zmeny vzťahov medzi vekovými skupinami. Práca bude skúmať tiež predpoklady 

správnosti úsudku postaveného na tvrdení, že ak prechod k demokracii súvisel s etablovaním vekovo 

stratifikovaných systémov distribúcie verejných práv a povinností, jej prehĺbenie si dnes vyžaduje 

oslabenie normatívnej sily vekových kategórií. Zachytený bude preto aj trend znižovania významu 

vekových noriem a k veku viazaných očakávaní ako regulátorov správania a príčiny uvedených zmien. 

 

 

PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

Etický aspekt enviromentálne orientovaného umenia 

Príkladom vnímavosti na etické postoje k prírode a životnému prostrediu je environmentálne a 

ekologické umenie (ako napr. zhotovovanie objektov z odpadového materiálu). 

 

Problematika kyberšikany  

Uvažovanie o tom, ako môže obyčajné trávenie času na internete zmeniť život viacerým ľudom. Film 

Na hory otvára množstvo diskusií na túto tému a zároveň nabáda uvažovať nad riešením toho, ako 

zabrániť kyberšikane. 

 

Mravná misia novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia 

Pri interpretácii Draka sa nám odhaľuje Chrobákova túžba po morálke a dôvere ľudí. Nielen v literárnom 

svete, ale aj v tom našom reálnom, sa neraz ľudia správajú nespravodlivo, kruto a iracionálne, hľadajú 

vinníkov i tam, kde žiadni nie sú. Preto je novela aktuálnou i v dnešnej dobe. 

 

Dekadentné umenie – za hranicou etiky alebo diskurz o inakosti? 

Nerešpektuje dekadentné umenie ako vyjadrenie pesimizmu, skepsy, nudy, márnosti, rozkladu, smrti  

atď. etické normy? Alebo má len potrebu vyjadriť inakosť?    

 
Umenie ako zrkadlo spoločnosti 

Študenti sa pokúsia zamyslieť na tým, ako sa na umení dajú spozorovať znaky zmien v spoločnosti, či 

to, aké má  umenie eticko-spoločenské posolstvo. Na vybraných výtvarných dielach poukážu na to, 

ako výrazne sa naša spoločnosť zmenila. 

 

 

 



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. 

Maskulinity a femininity očami mladých 

Téma je pokračovaním a rozšírením BP 

 

Možnosti práce s témou tolerancia na hodinách občianskej náuky 

Téma je pokračovaním a rozšírením BP 

 

Rodové stereotypy vo výchove a vzdelávaní na školách 

Téma je pokračovaním a rozšírením BP 

 

Motivácia na hodinách občianskej náuky  

Téma je pokračovaním a rozšírením BP 



 

Voľná téma podľa výberu z oblasti didaktiky, sociológie výchovy 

 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 

Príklad dobrej praxe inkluzívnej školy 

Čo znamená koncept „inkluzívneho vzdelávania“? Zmapovanie existujúcej literatúry o inkluzívnom 

vzdelávaní, vrátane popisov príkladov dobrej praxi na Slovensku. Aké kľúčové znaky by mala škola 

napĺňať, aby ju bolo možné považovať za príklad dobrej praxe inkluzívneho vzdelávania? Čo robí 

učiteľov/ky inkluzívnymi pedagógmi/ičkami? Empirický výskum a analýza odbornej literatúry. 

 

Vnímanie ľudských práv u Moslimov a Moslimiek žijúcich na Slovensku  

Utečenecká kríza spustila veľkú vlnu proti-moslimských emócií v spoločnosti, ktoré sa zakladajú na 

skreslených a populistických informáciách a predsudkoch voči islamu a Moslimom/kám. Zmapovanie 

dostupných štatistických údajov o Moslimoch/kách žijúcich na Slovensku. Aké sú postoje Moslimov/iek 

žijúcich na Slovensku voči ľudským právam všeobecne? Ako vnímajú dodržiavanie ľudských práv 

v krajine pôvodu (ak sa nenarodili na Slovensku) a na Slovensku? Ako možno na školách na 

Slovensku znižovať mieru proti-moslimských emócií? Empirický výskum a analýza odbornej literatúry. 

 

Príprava budúcich učiteľov a učiteliek na inkluzívne vzdelávanie 

Študenti a študentky všetkých učiteľských odborov by mali byť po absolvovaní svojho štúdia pripravení 

pracovať s deťmi s rôznymi znevýhodneniami a potrebami. Podľa dostupných výskumných dát však 

v tejto úlohe pomerne zlyhávajú. Ako vnímajú samotní študenti a študentky svoju prípravu na úlohu 

napĺňania princípov inkluzívneho vzdelávania vo svojej budúcej učiteľskej práci? Empirický výskum 

a analýza odbornej literatúry. 

 

Metódy scitlivovania detí na predsudky voči rómskej menšine na školách 

Aký je rozdiel medzi „predsudkom“ a „stereotypom“? Prečo by malo byť úlohou každého učiteľa/ky 

snaha o znižovanie predsudkov voči rôznym sociálnym skupinám ohrozených diskrimináciou u svojich 

žiakoch/čkach? Aké rôzne pedagogické nástroje a aktivity zamerané na znižovanie predsudkov voči 

rómskej menšine sa v slovenskej alebo českej literatúre objavujú? Empirický výskum a analýza 

odbornej literatúry. 

 

Podpora inkluzívnej školskej klímy 

Inkluzívne vzdelávanie ako koncept má viacero významov a zasahuje do rôznych oblastí života školy. 

V pedagogickom výskume vzniklo niekoľko meracích nástrojov na hodnotenie školskej klímy. Ako 

súvisí školská klíma s inkluzívnym vzdelávaním? 

Empirický výskum a analýza odbornej literatúry. 

 

 


