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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. 

Umenie o slobode 

Interpretácia troch umeleckých diel z posledných päťdesiatich rokov, ktoré podporujú snaženie 

človeka o slobodu. Uvažovanie o význame umenia pre rozvoj občianskych postojov. 

 

Je slovenská spoločnosť multikultúrnou spoločnosťou? 

Pre získanie odpovede na otázku z titulu sa práca zameriava na druhotnú analýzu rôznych 

empirických výskumov slovenskej spoločnosti v posledných dvadsiatich rokoch. Využíva aj informácie 

zo sčítaní ľudu a z kultúrnej histórie územia Slovenska v posledných storočiach. 

 

Spolupráca občianskej náuky, dejepisu a geografie 

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

ich prepojenia. Hľadá pozitívne efekty, ktoré môže priniesť spolupráca a upozorňuje na prekážky 

obsahové, pedagogické i organizačné. 

 

„Influencer“ a „celebrita“ 

Práca ponúka prípadové štúdie dvoch vybraných osôb. S pomocou analýzy a interpretácie ich osudov, 

práce a cesty k sláve hľadá odpovede na otázky, ako vznikajú v médiách a v sociálnych sieťach 

autority, prečo im asi ľudia veria a nasledujú ich. 

 

Ako médiá zobrazujú realitu 

Prípadová štúdia dvoch vybraných médií s protichodnými politickými názormi. Obsahová analýza 

spôsobov, ako tieto médiá informovali o vybranej udalosti svetovej politiky v priebehu jedného 

mesiaca. Práca poukáže hlavne na spôsoby selekcie faktov a na spôsoby ich interpretácie. 

 

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Zrod občana (Birth of citizen) : Na dokumentoch Francúzskej revolúcie (Based on documents 

of French revolution) 

Práca ukáže drámu zrodu občana na príklade kľúčových dokumentov francúzskej revolúcie v rokoch 

1789 – 1795. 

 

Šaman v neskorom kapitalizme (Shaman in late capitalism) 

(venované disidentovi Egonovi Bondymu) (devoted to the disident Egon Bondy) 



Egon Bondy žil po rozdelení československej federácie na Slovensku. Tu napísal ontologický román 

Príbeh o príbehu, v ktorom posunul nesubstačný model ontológie do civilizačných kontextov 

súčasnosti. 

 

Sekulárny štát (Secular state) 

Práca vysvetlí diktum Ernsta-Wolfganga Bőckenfőrda: „Slobodný, sekularizovaný štát žije 

z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať“. 

 

 

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 

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. 

 

Umenie ako dôležitý zdroj spoločenských inovácií a zmien 

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

manifestoch relevantných umeleckých hnutí a v dielach vybraných umelcov. Súčasťou riešenej 

problematiky bude analýza ich subverzívnych účinkov na spoločnosť a ich schopnosť vyburcovať ducha 

revolty. Ich analýza by mala vyústiť do všeobecnejších úvah, v ktorých budú zhodnotené možnosti 

a limity literatúry a umenia podnietiť spoločenské zmeny. Hľadané budú aj paralely medzi intuíciami 

vybraných umelcov a teoretickými konceptmi niektorých sociológov a sociálnych filozofov, ktorí sa 

venovali a venujú teoretickej reflexii spoločnosti, jej vnútornej dynamiky a otázkam sociálnej 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. 

 

Občianstvo v kontexte „vyhorenej spoločnosti“. Jeho limity, možnosti a perspektívy 

Práca sa bude odvíjať od konceptu vyhorenej spoločnosti, autorom ktorého je Byung-Chul Han. 

Z uvedeného konceptu vyplývajú aj určité závery, ktoré sú v určitom rozpore s požiadavkou budovania 

občianskej spoločnosti. Práca sa preto zameria aj na to, ako udržať kvalitu občianskeho života 

v podmienkach, ktoré vo svojej práci uvedený autor tematizoval a ktoré podľa neho profilujú súčasnú 

spoločnosť. Riešené budú preto aj také otázky, ako vzájomne skĺbiť diferencované a vzájomne sa 

negujúce role, ktoré je nútený človek v rámci tejto spoločnosti hrať (napr. ako zlúčiť homo civicus s homo 

digitalis). 

 

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. 

 

Rozkladné účinky korupcie a korupčného správania na demokratickú spoločnosť 

V práci budú analyzované jednotlivé typy korupcie, jej zdroje, príčiny a negatívne dopady na spoločnosť. 

Bude tiež prevedená analýza najznámejších medializovaných prípadov korupčného správania. Schémy 

korupčných praktík budú uvádzané do kontextu s dobovými spoločensko-ekonomickými a sociálno-

politickými reáliami SR. Mapované budú aj nástroje, ktoré boli na rôznych úrovniach v záujme eliminácie 

korupcie mobilizované a prípadné príčiny ich zlyhania. Témou budú tiež stratégie prevencie korupcie 

a bude definované aj miesto protikorupčnej výchovy v rámci občianskej náuky. 

 

Osudy idey pokroku v dejinách európskeho sociálnopolitického myslenia 

V práci budú mapované spoločensko-historické okolnosti zrodu idey pokroku a zhodnotený jej význam 

pre európske sociálnopolitické myslenie a spoločensko-politickú prax. Analyzované budú tiež kritéria, 

ktorými bol pokrok, jeho miera a gradácia v jednotlivých historických epochách a v teoretických 

konceptoch vybraných autorov posudzované. Témou budú aj námietky smerujúce proti nazeraniu na 

dejiny prizmou idey pokroku a externality, ktoré pokrok so sebou prináša. Pozornosť bude sústredená 

aj na alternatívne spôsoby posudzovania spoločenských zmien, spoločenských pohybov a trendov. 

 

 

 



doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

 

Súčasné vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave a otvorené výzvy do 

budúcnosti 

Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je predstaviť súčasné podoby 

vzdelávania seniorov na UTV UK v Bratislave a na základe identifikácie problémových bodov navrhnúť 

riešenie, resp. postupy, s cieľom optimalizovať výstupy edukačnej činnosti na UTV UK v budúcnosti. 

 

Otázka pripravenosti pedagógov na druhom stupni vzdelávania na edukáciu žiakov – 

migrantov 

Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je zistiť, aká je úroveň pripravenosti 

súčasných pedagógov druhého stupňa vzdelávania na prijatie, pochopenie a relevantné edukačné 

pôsobenie na žiakov – migrantov. Záverom práce majú byť konkrétne konštruktívne návrhy, ako zistenú 

situáciu vylepšiť, resp. posunúť v smere hlbšieho pochopenia a kompetentnejšej edukácie žiakov – 

migrantov v súčasnosti. 

 

Názory seniorov na obdobie sociálnej izolácie: seniori pred, počas a po epidemiologických 

opatreniach z dôvodu pandémie COVID-19 

Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je na základe dotazníkového 

výskumu zistiť, ako seniori vnímajú obdobie pred sociálnou izoláciou z dôvodu epidemiologických 

opatrení počas pandémie COVID-19, ako vnímajú obdobie počas lockdownu, a ako vnímajú súčasné, 

post-covidové obdobie, keď sú konfrontovaní s vedomými aj latentnými konzekvenciami z predpísaných 

opatrení. Záverom výskumu majú byť konkrétne konštruktívne návrhy, ktoré pomôžu lepšie uchopiť 

situáciu seniorov v prípade potenciálnej sociálnej izolácie v budúcnosti.  

 

Vzťah človeka a prírody podľa učenia veľkých východných náboženstiev 

Diplomová práca má teoretický charakter. Cieľom práce je predstaviť a analyzovať vzťah človeka 

a prírody v taoizme, hinduizme a buddhizme a následne vyvodiť dôsledky pre súčasné konštruktívne 

environmentalistické ašpirácie, ktoré sa môžu inšpirovať učením predmetných východných 

náboženstiev.  

 

Podoby spirituality v živote vysokoškolských študentov v súčasnosti 

Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Cieľom práce je na základe zistení 

kvantitatívneho výskumu identifikovať jednotlivé podoby spirituality v živote vysokoškolských 

študentov v súčasnosti. 

 

 

PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

 

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? 

 
Špecifiká učiteľskej profesie a jej požiadavky na osobnosť učiteľa 

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

aj vychováva a odovzdáva hodnoty. Medzi nároky kladené na túto profesiu patria aj požiadavky na 

jeho osobnostné vlastnosti... 

 
Umením k tolerancii 

Možnosti využitia umenia pri ľudsko-právnych témach v občianskej náuke. 

  

Mediálna výchova v rodinnom a školskom prostredí 

Možnosti a ciele mediálnej výchovy v rodine/ rodičovská mediácia a v škole  v rámci vyučovacích 
predmetov. 
 
 

Etický aspekt environmentálne orientovaného umenia 

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

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

 

 

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. 

Vplyv a riziká sociálnych sietí na vzťahy žiačok a žiakov v školskom prostredí 



Práca nadväzuje na bakalársku prácu a bližšie sa zaoberá vplyvom a rizikami sociálnych 

sietí na vzťahy žiačok a žiakov v školskom prostredí. 

Nové výzvy v didaktike občianskej náuky 

Práca sa zameria na nové výzvy, ktoré so sebou prináša reforma vzdelávania na základných 

školách vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Čo tieto zmeny znamenajú pre prípravu 

študentiek a študentov učiteľstva výchovy k občianstvu? 

 

Pripravenosť študentiek a študentov učiteľstva výchovy k občianstvu na prax  

Práca sa zameria na zmapovanie pripravenosti študentiek a študentov na prax a tiež na 

hľadanie možností, ako zlepšiť študijný program učiteľstva výchovy k občianstvu vo vzťahu 

k príprave na školskú prax. 

 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 

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 prieskum 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 prieskum 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 menšinám sa v slovenskej alebo českej literatúre objavujú? 

Empirický výskum a analýza odbornej literatúry. 

 

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. 

Mikroagresie voči LGBTIQ ľuďom v školskom prostredí  



Práca je empirického charakteru a venuje sa skúsenostiam LGBTIQ ľudí s tzv. mikroagresiami 

v prostredí stredných či vysokých škôl.  

 

Rodové mikroagresie v školskom prostredí  

Práca je empirického charakteru a venuje sa skúsenostiam žien s tzv. mikroagresiami v 

prostredí stredných či vysokých škôl. 

 

Neformálne vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy  

Práca je empirického charakteru a sústredí sa na obsahovú analýzu rôznych materiálov (kníh 

a brožúr), ktoré sú zamerané na vzťahovú a sexuálnu výchovu.  

 


