
   

 

   

 

Témy a okruhy na magisterské štátne záverečné skúšky  

Učiteľstvo výchovy k občianstvu  

(Platné pre AR 2021/2022) 

********************************************************* 

  

Povaha materiálu 

 

Na štátnici si študenti vytiahnu spomedzi individuálnych zadaní – tie budú obsahovať 

okruhy uvedené v tomto materiáli. Zahrnuje tie oblasti poznania, pedagogickej a školskej 

praxe, ktoré  

• tvoria obsah predmetu občianska náuka na základných a stredných školách,  

• sú dôležité pre profesionálne a osobnostné kompetencie učiteľa výchovy k občianstvu, 

• sú nevyhnutné pre efektívne vyučovanie tohto predmetu. 

Z predmetov vyučovaných v rámci vysokoškolského štúdia učiteľstva výchovy 

k občianstvu zahrnuje materiál problematiku vyučovanú v povinných predmetoch tohto 

študijného programu. Neobmedzuje sa však len na problematiku z predmetov magisterského 

stupňa štúdia, ale širšie na problematiku nevyhnutnú na zvládnutie výchovy k občianstvu. 

Študenti tak môžu využiť aj svoje poznatky a skúsenosti z bakalárskeho stupňa štúdia na 

našej aj na iných fakultách, ako i svoje všeobecné vzdelanie a spoločensko-kultúrnu 

rozhľadenosť. Samozrejme môžu vo svojich odpovediach na skúške využiť všetky poznatky 

načerpané v ktoromkoľvek predmete počas štúdia. 

Katedra členila tieto témy podľa vzdelávacích oblastí tak, ako sú spracované 

v Štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 2 a 3. Študentom tak ponúka obraz 

o vzájomných vzťahoch predmetov aj o vnútorných súvislostiach problematiky vyučovanej 

počas vysokoškolského štúdia. 

Zadania na štátnej záverečnej skúške nebudú kopírovať čiastkové skúšky 

z jednotlivých predmetov, ale orientujú sa na prepájanie predmetov a vzdelávacích oblastí a 

na ich praktické vyučovanie. Preto sa aj v tomto materiáli niektoré okruhy tém prekrývajú. 

Pre efektívnu prípravu na štátnu záverečnú skúšku odporúča katedra v prípade 

akýchkoľvek nejasností kontaktovať vyučujúcich, využívať predštátnicové konzultácie 

a pracovať so sylabami jednotlivých vyučujúcich. 

Jeden príklad zadania uverejňuje katedra na svojom webe. 
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Vzdelávacia oblasť Spoločnosť  

 

Zmysel: 

Spoločnosť tvorí kontext nielen nášho individuálneho, rodinného, ale i profesijného 

a občianskeho života. Zoznámenie s týmto prostredím je podmienkou úspešnosti 

individuálneho konania, kooperácie a bezproblémového súžitia s inými ľuďmi. 

 

Ciele: 

Poskytnúť študentom rukoväť pre orientáciu v dnes už takmer neprehľadnej spleti 

sociálno-filozofických a sociálno-politických koncepcií. Uvedený prehľad by mal 

absolventom uvedeného typu štúdia uľahčiť ich orientáciu v súčasnom svete. 

Takto vymedzené problémové pole by malo študentom napomôcť reflektovať a 

špecifikovať ich vlastnú názorovú pozíciu a poskytnúť argumenty pre obhájenie vlastných 

postojov a tým  prispieť k lepšiemu sebapoznaniu a sebaidentifikácii. 

Spriehľadniť východiská uvedených koncepcií, sprístupniť ich argumentačnú bázu 

a hlavné námietky ich oponentov.  

Poukázať na to, ako ovplyvňujú profiláciu politických strán a inštitucionálnych textov 

(napr. programových vyhlásení vlád, rezortné politiky a pod.) a ako prostredníctvom nich 

vstupujú do našej každodennosti. 

 

Obsah: 

Základné predpoklady utvárania ľudských spoločností. Typológia vývinových foriem 

spoločností. Názory na súčasné sociálne dianie (najvýznamnejšie pokusy o reflexiu 

súčasného stavu spoločnosti). Faktory sociálnej kohézie a ich účinok rušiace fenomény. 

Vzťah indivídua a spoločenského celku. Faktory zodpovedné za vnútornú dynamiku a vývoj 

spoločnosti. Základné socio-kultúrne regulatívy a sociálne hodnoty. 

 

Štandardy: 

Absolvent sa orientuje nielen v základných, v dejinách ľudského myslenia 

archivovaných, ale aj v súčasných sociálno-filozofických a sociálno-politických koncepciách. 

Vie identifikovať konceptuálne pozadie určitých politických a sociálnych doktrín, 

profilácie určitých politických strán, straníckych a vládnych (vrátane pedagogických) 

programových dokumentov. 

Vie domyslieť ich prípadné dôsledky pre osobný, profesijný, spoločenský a politický 

život. Pozná ich klady i možné úskalia. 

Pozná základnú argumentačnú bázu legitimizujúcu nároky na ich univerzálnosť. 

Pozná genézu sociálneho myslenia a na jej pozadí vie vysvetliť i určité špecifiká našej 

súčasnej spoločenskej a politickej situácie. 

Vie tematizovať  hlavné  faktory  sociálnej  kohézie garantujúce príslušnú mieru 

sociálneho poriadku. Pozná tiež možné príčiny vedúce k oslabovaniu uvedených sociálne  

stabilizujúcich faktorov a sociálnych väzieb vedúcich k vzniku anomických a sociálno-

patologických javov. 
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Témy vzdelávacej oblasti a ich anotácie: 

 

1. Vzťah indivídua a sociálneho celku. 

V rámci uvedeného problémového okruhu sa treba zamerať na vymedzenie oboch uvedených 

pojmov a možné relačné vzťahy medzi nimi. 

Kľúčové pojmy: individualizmus, holizmus, komunitarizmus, totalitarizmus, kolektivizmus, 

občianska spoločnosť, maximálny a minimálny štát. 

Jadrom uvedenej témy je dilema: individualizmus verzus holizmus. Pozornosť treba sústrediť 

na nasledujúce roviny uvedeného sporu: 

Filozofická rovina:  

Dôraz bude kladený najmä na ontologickú rovinu sporu. Orientujúcou by tu mala byť otázka, 

či má spoločnosť svoje vlastné, špecifické súcno, alebo je len znakom na označenie istého 

množstva ľudí?  

Politická rovina: 

Vymedzenie názorových pozícií - politický holizmus a politický individualizmus. Vzájomný 

vzťah holizmu, kolektivizmu a totalitarizmu. Minimálny a maximálny štát. Úloha dejín 

a kultúry pri formovaní nášho chápania politiky.  

Sociologická rovina:  

Sociálne skupiny a vzťahy členov týchto skupín (citové, inštrumentálne putá), rôzne typy 

sociálnych skupín – primárna, sekundárna skupina. In-group, Out-grup a referenčná skupina. 

Postavenie jedinca v skúmanej skupine – sociometria. Typy vodcovstva (expresívny, 

inštrumentálny, prirodzený,...). Socializácia, život ako divadlo (Goffman), sociálne roly, 

konflikt rolí, schopnosť vžiť sa do perspektívy druhých – koncept sociálneho  zrkadla 

(Cooley), významný druhý (Mead). 

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

politológie a sociológie.) 

 

2. Problém sociálneho poriadku a rôzne spôsoby a sociálne mechanizmy jeho 

navodzovania. 

Kľúčové pojmy: hodnoty, moc, výmena, komunikácia, spoločenská zmluva, byrokracia 

V rámci uvedeného problémového okruhu sa treba sústrediť na faktory garantujúce určitú 

mieru sociálneho poriadku. Ide predovšetkým o faktory, ktorými sa dosahuje koordinácia 

ľudského konania a konformnosť ľudského správania. Treba vedieť zhodnotiť úlohu 

emocionálnych faktorov, násilia, hodnôt, výmeny (ekonomickej výmeny, komunikácie, 

príbuzenských vzťahov), zmluvných vzťahov a časových koordinát v uvedených procesoch. 

Uvedený okruh zahŕňa i problém nevyhnutného a nadbytočného spoločenského poriadku 

(problém byrokracie). 

Sociálna kontrola a deviácia, teórie racionálnej voľby (Clarke, Cornish), diferenciálnej 

asociácie (Sutherland), anómie (É. Durkheim, Merton). Adaptácia (Merton), stigma (E. 

Goffman), labelling (M. Foucault). 

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetov sociológia a pedagogická antropológia.) 
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3. Názory na spoločnosť v dejinách filozofického myslenia. 

Kľúčové postavy: Platón, Aristoteles, Th. Hobbes, J. J. Rousseau, A. Comte, K. Marx, K. R. 

Popper. 

 

4. Základné charakteristiky a kritériá rozlíšenia jednotlivých typov spoločností 

(archaickej, tradičnej, modernej a „postmodernej“). 

Kľúčové pojmy: ekonomika, tradičná a trhová ekonomika, sociálna štruktúra spoločnosti, 

neolitická revolúcia a jej civilizačný význam, 1., 2., 3. a 4. priemyselná revolúcia.  

V rámci uvedeného problémového okruhu je potrebné vedieť kategorizovať uvedené typy 

spoločností podľa ich odlišných ekonomických, mocenských a sociálnych pomerov, podľa 

s nimi spájaných štátnych a politických foriem, semiotických systémov a foriem 

komunikácie. Treba tiež poznať názory na kľúčové udalosti, ktoré vznik príslušného typu 

spoločnosti iniciovali, ako aj názory na možné príčiny a faktory, ktoré stáli pri vzniku ľudskej 

spoločnosti. 

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetu pedagogická antropológia, politológia, média a mediálna výchova.) 

 

5. Teoretická reflexia súčasného sociálneho diania (súčasnej etapy rozvoja spoločnosti). 

Kľúčové pojmy: vzdelanostná spoločnosť, postindustriálna spoločnosť, občianska 

spoločnosť, multikultúrna spoločnosť, globalizovaná spoločnosť 

V rámci uvedeného problémového okruhu sa treba zamerať na základné atribúty a parametre 

súčasnej podoby spoločnosti a názory relevantných autorov na určujúce charakteristiky 

ovplyvňujúce priebeh súčasného sociálneho diania. K týmto názorovým pozíciám, v ktorých 

sa treba orientovať, patria predovšetkým: 

Spoločnosť znalostí (P. Drucker) prípadne spoločnosť vedenia (H. Willke). Technotrónna 

spoločnosť (Z. Brzezinski). Postindustriálna spoločnosť (D. Bell). Informačný kapitalizmus – 

„informacionalizmus“, resp. „spoločnosť sietí“ (M. Castells a iní). Riziková spoločnosť (U. 

Beck). Občianska spoločnosť (R. Dahrendorf). Multikultúrna spoločnosť (C. Leggewie a iní). 

Pozornosť treba sústrediť i na súčasné civilizačné trendy, akými sú napríklad rastúci vplyv 

médií, globalizácia, regionalizácia a pod.  

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetov politológia a sociológia) 

 

6. Sociálne hodnoty a  problém sociálnej spravodlivosti 

Kľúčové pojmy: sociálne hodnoty, sloboda, sociálna rovnosť, demokracia, sociálna 

spravodlivosť 

V rámci uvedeného problémového okruhu sa treba sústrediť na vymedzenie vzájomnej 

súvislosti medzi demokraciou, sociálnou rovnosťou a slobodou. Treba tiež poznať ako sa 

uvedené sociálne hodnoty a ich rozpornosť premietajú do politickej argumentácie, resp. do 

koncepčného sporu medzi pravicou a ľavicou. Treba sa tiež orientovať v najznámejších 

súčasných teóriách sociálnej spravodlivosti (J. Rawls, R. Nozick, F. Hayek) a poznať  ich 

styčné body a rozdiely. Treba tiež vedieť interpretovať ľudské dejiny i z hľadiska genézy 
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sporov o politické a morálne modely „spravodlivej spoločnosti“. Spravodlivosť a právo: 

procedurálna a materiálna spravodlivosť. 

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetov politológia a sociológia.) 

 

7. Problém moci a jeho sociálno-filozofické a sociálno-politické aspekty. 

Kľúčové pojmy: moc, sloboda, legitímna moc (panstvo), zdroje moci, historické podoby 

moci, vládnutie. 

V rámci uvedenej tematickej oblasti sa treba sústrediť na nasledujúce problémové okruhy: 

Vzťah moci a spoločenského poriadku. Vzťah slobody a moci. Zdroje moci a zdroje 

legitimity moci posudzované vo vzťahu k súčasnej spoločnosti (vzťah moci a „vedenia“, 

vzťah moci a rýchlosti a pod.), typológia stratégií presadzovania mocenských rozhodnutí 

(represívna moc /prinútenie/, disciplinárna moc /dohľad/, moc realizovaná prostredníctvom 

pokušenia a zvádzania). Teórie štátu – pluralizmus, elitizmus. 

V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetov politológia, sociológia a dejiny filozofie. 

 

8. Problém sociálneho poznania. 

Kľúčové pojmy: preskriptívnosť, reflexivita, hermeneutika, scientistická  a interpretatívna 

paradigma v sociálnych vedách, praktické a teoretické poznanie. 

Špecifiká soc. poznania a jeho normatívno - preskriptívny aspekt. Vzťah sociálneho poznania 

a sociálnej skutočnosti a ich vzájomné ovplyvňovanie (pojem reflexivity A. Giddensa). 

Základné metodologické prístupy k skúmaniu sociálnej skutočnosti. (V prípade uvedeného 

okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci politológie, pedagogickej 

antropológie a dejín filozofie.) 

 

9. Náboženstvo ako sociálny fenomén. 

Sociálne funkcie náboženstva. Náboženské organizácie a inštitúcie, ich vnútorná štruktúra 

a pôsobnosť v spoločnosti. Vzťah štátu k cirkvi a k náboženským spoločnostiam.  

(V prípade uvedeného okruhu treba zúročiť poznatky získané predovšetkým v rámci 

predmetov základy religionistiky, sociológia) 
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Okruh Hodnoty 

 

Zmysel:  

V okruhu Hodnoty je zmyslom osvojenie si základného pojmového aparátu 

a dosiahnutie štandardov z oblasti hodnôt ako nevyhnutného predpokladu pre pochopenie 

jedinca, spoločnosti, práva, politiky a kultúry. Zámery a pozícia Katedry etickej a občianskej 

výchovy sa v tejto oblasti riadia hodnotami, ktoré súvisia predovšetkým s ľudskými právami, 

pričom katedra rešpektuje zásady pluralizmu vo formulácii vlastného postoja. Cieľom 

katedry je pripraviť absolventa počas pregraduálnej fázy štúdia tak, aby si prehĺbil vedomosti 

a poznatky o procese mechanizmu zvnútornenia a osvojenia si morálnych noriem, zásad 

a princípov.  

V pregraduálnej príprave učiteľstva výchovy k občianstvu Filozofia a Etika tvoria 

nevyhnutnú súčasť formovania odborného profilu absolventa paralelne v dvoch úzko 

prepojených rovinách - vo formovaní profesionálnych a občianskych postojov. Odborný 

profil učiteľa výchovy k občianstvu sa formuje v hraniciach skúsenostného a vedomostného 

rámca ako profil absolventov z iných oblastí humanitných, exaktných alebo technických vied. 

Istá komplexnosť vedomostnej výbavy by sa mala prejaviť vo vyššej úrovni ich sociálnej 

vyspelosti, sociálnej citlivosti a komunikatívnej schopnosti. Širšia teoretická príprava z  

oblasti filozofie a etiky profiluje budúcich učiteľov výrazne humanitne a prosociálne, čo im 

dáva okrem iného možnosť v budúcnosti zvládať úlohu aktívneho a aktivujúceho elementu v 

školských kolektívoch ale aj vo verejnom živote. 

 

Cieľ:  

Morálka v celom spektre svojho záberu (individuálna, skupinová, spoločenská, 

politická, profesionálna, environmentálna) je imanentnou, neodmysliteľnou súčasťou socio-

kultúrnej dimenzie človeka vo všetkých civilizačných stupňoch rozvoja a pomáha mu zaradiť 

sa, orientovať sa a fungovať v spoločnosti. Stáva sa tak rozhodujúcim faktorom pri formovaní 

mravných (občianskych) postojov a mravnej (občianskej) identity človeka. Kompetencie, 

ktoré absolvent/ka výchovy k občianstvu v príprave nadobudne, by sa mali v praxi prejaviť 

v schopnosti byť nápomocným v procese budovania mravnej a občianskej identity.  

 

Štandardy:     

▪ Absolvent sa orientuje v základných dejinách ľudského myslenia archivovaných, ale aj 

v súčasných sociálno-filozofických a sociálno-politických koncepciách. 

▪ Pozná genézu sociálneho myslenia a na jej pozadí vie vysvetliť i určité špecifiká našej 

súčasnej spoločenskej a politickej situácie. 

▪ Vie tematizovať hlavné faktory sociálnej kohézie garantujúce príslušnú mieru sociálneho 

poriadku. Pozná tiež možné príčiny vedúce k oslabovaniu uvedených sociálne  

stabilizujúcich faktorov a  sociálnych väzieb. 

▪ Vie identifikovať príčiny zmien globálnych postojov ľudstva a argumentovať v prospech  

potreby ekologizácie všetkých stránok spoločenského života (legislatíva, hospodárstvo 

a politika). 
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▪ Pozná teoretické východiská a koncepcie, ovláda základnú argumentačnú bázu 

legitimizujúcu nevyhnutnosť radikálnej zmeny myslenia ľudí smerom k trvalo 

udržateľnému rozvoju.  

▪ Vie identifikovať príčiny nerovnomerného rozvoja svetovej civilizácie -  vplyv 

politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych, religióznych, kultúrnych a 

historických faktorov, ktoré podmieňujú a zásadným spôsobom ovplyvňujú rozvoj 

svetovej civilizácie.  

▪ Vie tematizovať potreby rozvojového sveta a cieľové skupiny. Pozná rozdiel medzi 

humanitárnou a rozvojovou pomocou a históriu poskytovania rozvojovej pomoci v SR 

ako aj stratégiu poskytovania rozvojovej pomoci v krajinách OECD. 

▪ Pozná úlohy európskych inštitúcii v prevencii a riešení konfliktných situácií globálnej 

povahy. Európsky dohovor o ľudských právach a dodržiavanie, resp. porušovanie 

ľudských práv v globalizovanom svete. Detské práva a práva rôznych menšín.  

 

Témy k problematike hodnôt: 

 

1. Morálna filozofia    

• Zmysel a cieľ ľudského života, na čo je náš život zameraný,  

• čo je dobro, pokus definovať čo znamená dobre žiť,  

• šťastie, pravda, spravodlivosť.   

 

2. Morálka ako spoločenský jav – jej vznik a pôvod 

• Funkcie a štruktúra morálky – morálne vedomie, morálna prax a mravné vzťahy, 

• motivácia, hodnotenie a seba hodnotenie – sloboda a morálna voľba, morálny 

konflikt, 

• typy morálok. 

 

Literatúra k filozofii, morálnej filozofii a k etike: 

 

Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994 

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. (6. kapitola) Praha : SPN, 1990 

Remišová, A: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008 

Leško, V., Mihina, F.:  Dejiny filozofie. Bratislava : Iris, 1994 

Vajda J.: Etika. Nitra : Enigma, 1995 

Zaviš, M.: Úvod do systematickej etiky. Žilina : UNIZA, 2017 

 

3. Aplikované etiky 

 

A. Profesijná etika učiteľa 

• Podoby profesijnej etiky učiteľa na Slovensku (historický, etický a morálny aspekt) 

• Koncepcie učiteľskej etiky (A. Strik, J. F. Soltis, W. Brezinka, J. Homplevicz, D. 

Carr,   J. S. Kotiger, V. I. Čamler, E. Cambellová). 

• Etika sociálnych dôsledkov ako teoretické východisko učiteľskej etiky. 
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Literatúra k profesijnej etike učiteľa 

Gluchmanová, M., Gluchman, V.: Profesijná etika učiteľa. Brno : Tribun EU, 2009 

Gluchmanová, M., Gluchman, V.: Učiteľská etika. Prešov : FF PU, 2008 

Malankievičová,S.: Profesijná etika. Prešov: FF PU, 2008 

 

B. Situačná etika 

• Tolerancia a demokracia (predsudky, rasizmus, diskriminácia). 

• Hodnota života (interrupcie, eutanázia, trest smrti). 

• Homosexualita, heteronormativita, HIV/AIDS. 

• Etika partnerských vzťahov. 

• Etika v školskom prostredí (vzťahy: učiteľ-žiak, učiteľ-učiteľ, žiak-žiak, učiteľ-

vedenie školy, žiak-vedenie školy, učiteľ-rodičia, vedenie školy-rodičia, rodičia-deti). 

 

Literatúra k situačnej etike: 

Fletcher, J.: Situační etika, Praha : Kalich, 2009 

Miedzgová, J, Vargová, D.: Základy etiky. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007  

 

C.  Environmentálna etika 

• Reflexia vzťahu prírody a spoločnosti v najvšeobecnejšej rovine. 

• Ekológia a environmentálna etika. 

• Ekologická kríza ako kríza evolučného úspechu kultúry. 

• Stratégie štátnej environmentálnej politiky smerom k trvalo udržateľnému rozvoju 

spoločnosti. 

 

Literatúra k environmentálnej etike 

Dudinský, V., Roháč, J.: K environmentálnej výchove. Prešov : Manacon, 1996 

Huba, M., Nováček, P.: Šok z prosperity. Čítanka z globálnej problematiky I. 

BratislavaOlomouc : S=oločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj, Palackého univerzita, 1995 

Sťahel, R.: Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. In: Filozofia. 

Roč. 70, 2015, č. 1, s. 1-12 

Špirko, D.: Environmentálna filozofia. Bratislava : STU, 1999 

 

 

D. Etická dimenzia globálneho rozvojového vzdelávania. 

• Vplyv politických, ekonomických, sociálnych, environmentálnych, religióznych, 

kultúrnych a historických faktorov, ktoré podmieňujú a zásadným spôsobom 

ovplyvňujú rozvoj svetovej civilizácie.  

• Stav a potreby rozvojového sveta a cieľové skupiny.  

• Humanitárna a rozvojová pomoc. Poskytovanie rozvojovej pomoci zo strany SR. 

Stratégia poskytovania rozvojovej pomoci v krajinách OECD. 
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• Úlohy európskych inštitúcii v prevencii a riešení konfliktných situácií globálnej 

povahy.  

• Európsky dohovor o ľudských právach. Detské práva a práva rôznych menšín.  

 

Literatúra Etickej dimenzii globálneho rozvojového vzdelávania:  

Lysý, J. a kol.: Globálne rozvojové vzdelávanie. Bratislava : Album, 2007  

Mistrík, E. – Haapanen, S. – Heikkinen, H. – Jazudek, R. – Ondrušková, N. – Räsänen, R.: 

Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris, 1999 ISBN 80-88778-81-6 

Weidenfeld, W., Wessels, W:  Európa od A do Z. Sprievodca európskou integráciou. 

Bratislava : Sprint, 1999 

Vargová, D.: Práva detí v kontexte Dohovoru o právach dieťaťa. Bratislava : MPC, 2007 
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Vzdelávacia oblasť Politika 

 

Politické myslenie v dobe nástupu nových technológií, globalizácie, postindustriálnej 

spoločnosti, zrútenia sovietskych systémov. Tempo zmien prinieslo do politického života 

nové trendy ako feminizmus, zelená agenda, etnický nacionalizmus, nové spoločenské hnutia. 

Politické myslenie je ale zároveň aj uvažovaním o tom, ako najvýznamnejší myslitelia 

prispeli k nášmu chápaniu problémov ako sloboda, spravodlivosť, rovnosť a ako sa toto 

chápanie vyvíjalo od antiky cez stredovek, začiatok novoveku až po modernú dobu. Svoj 

význam si zachovali autori ako Platón, Aristoteles, G. W. F. Hegel, K. Marx, M. Weber 

a ďalší. 

Politiku charakterizuje nielen globalizácia, nové formy masovej i mediálnej 

komunikácie, „tretie cesty“. Príznačný pre dnešnú politickú vedu a politické myslenie je 

holistický prístup. Okrem iného to znamená, že politika uprednostňuje internacionalistický 

prístup (dá sa to dokumentovať na európskej a globálnej dimenzii vo vzdelávaní). Význam do 

dnešných dní si zachovali názorové školy v politickej vede: normatívno-ontologická, 

empiricko-analytická i historicko-dialektická. 

Politické myslenie disponuje svojou kategoriálnou bázou, vypracovaným 

pojmoslovím. V súčasnosti rieši budúcnosť národného a sociálneho štátu vzhľadom ku 

internacionalizácii; v oblasti politických interakcií sa venuje väzbám medzi politickou 

a nepolitickou sférou; zameriava sa na mechanizmy vládnutia; systémy politických strán 

a inštitúcií; horizontálnu a vertikálnu deľbu moci; problematiku federalizmu, zmeny 

volebných systémov; otázky bezpečnosti a varianty vývoja politického systému na 

Slovensku; napokon sú to otázky zamerané na politické ideológie, dilemy demokracie, jej 

modely a medzinárodné vzťahy. 

V politickom živote a myslení vzrástol význam problematiky identity a rozmanitosti, 

kultúrneho a etického pluralizmu. Diferencované občianstvo prináša problematiku tolerancie 

a fenomén politických zmien sa dotýka otázok pokroku, tradície a utópie. Preto od politickej 

skúsenosti dnešného moderného sveta nemôžeme oddeliť zvláštne dejiny politických 

ideológií, rozmanité podoby demokracie vo svete ako aj cestu kultúr a civilizácií k ich 

dnešnej rozmanitosti. 

 

Literatúra: 

Heywood, A.: Politické ideologie. Praha : Victoria Publishing, 1995 

Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. Praha : SLON, 2004 

Lysý, J.: Dejiny politického myslenia I. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006 

Lysý, J.: Dejiny politického myslenia II. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006 

Lysý, J.: Občianska spoločnosť. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008 

Lysý, J.: Úvod do politickej vedy. Bratislava, 2003 

Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava : Archa, 1995 

Ústava SR 

Srb, V.: Stručný průvodce politickou vědou aneb klíč k politické teorii. Kolín, 2004 

Weber, M.: Politika ako povolanie. Bratislava, 1992 
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Vzdelávacia oblasť Kultúra 

 

 Anotácia a štandardy 

Z oblasti kultúry má študent preukázať, že rozumie zmyslu kultúry, umenia 

a náboženstva v živote spoločnosti a jednotlivca, ako aj ich hodnotovým súvislostiam, že 

dokáže interpretovať súčasné kultúrne procesy (vrátane mediálnej kultúry), že rozumie 

a dokáže analyzovať vzťahy kultúrneho života s politikou a s historickými udalosťami. 

Študent dokáže sformulovať vlastný názor a reflektuje svoje postoje vo vzťahu ku kultúre.  

 

Témy sa členia na tri hlavné okruhy:  

 

Kultúra všeobecne 

• Štruktúra a fungovanie kultúry, vplyv globalizácie na kultúru. 

• Masová kultúra a populárna kultúra. 

• Kultúrna identita a kultúrna tradícia – ako vznikajú, ako sa prejavujú, ako sa 

premieňajú.  

• Médiá a mediálna kultúra, masové médiá, globálny vplyv médií. Virtuálna kultúra. 

• Multikulturalizmus – v čom spočíva multikultúrnosť súčasného sveta, vzťahy 

globalizácie a kultúrnych premien. 

(Je možné využiť poznatky z predmetov – estetika, politológia, filozofia I.-III. a etika, 

základy religionistiky, multikultúrna výchova). 

 

Umenie 

• Umelecké dielo, jeho funkcie a možné vplyvy na ľudský život.  

• Kritériá hodnotenia umeleckého diela. Gýč. 

• Estetické vnímanie – jeho priebeh a povaha (estetický odstup, fázy estetického 

vnímania, anestetika súčasného sveta). 

• Hlavné vedné disciplíny venujúce sa skúmaniu umenia. 

(Je možné využiť poznatky z predmetov – estetika, filozofia I.-III., základy religionistiky.) 

 

Náboženstvo 

• Zmysel (význam) náboženstva v živote spoločnosti a jednotlivca. 

• Mágia, kult, rituál, náboženské predstavy a náboženská viera. 

• Vznik, vývoj a historické premeny náboženských systémov (svetové a národné 

náboženstvá). 

• Nové náboženské hnutia, pseudonáboženské  prejavy. 

(Je možné využiť poznatky z predmetov – základy religionistiky, filozofia I.-III.) 

 

Literatúra 

Globálne rozvojové vzdelávanie. J. Lysý (ed.) Bratislava : Album, 2007 ISBN 978-80-968667-

7-9 
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Bowie, F.: Antropologie náboženství. Rituál,mytologie, šamanizmus, poutnictví. Praha : Portál 

2008 ISBN 978-80-7367-378-9 

Kol.: Sociální a kulturní antropologie.  Praha : SLON, 1993 ISBN 80-901424-1-9 

Kritické pojmy dejín umenia. Nelson, R. S., Shiff, R. (ed.). Bratislava : Centrum súčasného 

umenia, Slovart, 2004. ISBN 80-7145-978-X 

Malík, B.: Mediomorfóza sveta. Bratislava : Iris, 2008 ISBN 978-80-89256-25-9 

Mistrík, E. – Haapanen, S. – Heikkinen, H. – Jazudek, R. – Ondrušková, N. – Räsänen, R.: 

Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris, 1999 ISBN 80-88778-81-6 

Mistrík, E.: Estetický slovník. Bratislava : Album, 20013 ISBN 978-80-971533-4-2 (Online) 

http://www.estetickyslovnik.sk  

Mistrík, E. a kol.: Občan a občianstvo, Veľký Biel: POPE PRINT, 2001, ISBN 80-968626-6-

9 (Online) http://erichmistrik.sk/knihy/oao.pdf  

Zaviš, M.: Repetitórium z religionistiky I. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. ISBN 

978-80-223-2554-7. 

Zuska, V.: Estetika. Praha : Triton, 2001 ISBN 80-7254-194-3 

 

http://www.estetickyslovnik.sk/
http://erichmistrik.sk/knihy/oao.pdf
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Vzdelávacia oblasť Jednotlivec 

 

Anotácia: 

 

Slovo „jednotlivec“ sa v hovorovom jazyku používa tak často, že sa jeho dôsledky 

a význam prehliadajú. Vo svojom najzrejmejšom význame je jednotlivec ľudský jedinec. 

Toto slovo však naznačuje ešte niečo. Predpokladá, že jednotlivec je akási nezávislá, 

zmysluplná entita, jednotka, ktorá v sebe zahrnuje akúsi identitu. Hovoriť o ľuďoch ako 

o jednotlivcoch naznačuje, že sú to autonómne tvory, ktoré konajú skôr na základe osobnej 

voľby než ako členovia kolektívu. Jednotlivci nie sú ale iba nezávislí, sú aj navzájom odlišní, 

unikátni. V každej ľudskej bytosti je vždy niečo zvláštne a pôvodné. Pozerať na spoločnosť 

ako na súbor jednotlivcov znamená chápať ľudí ako osobnosti s ďalšími kvalitami ako 

schopnosti nadanie atď. Chápať ľudí ako jednotlivcov znamená veriť v univerzalizmus, 

súhlasiť s tým, že ľudia kdekoľvek zdieľajú určité základné spoločné črty. V tomto zmysle  

nie sú jednotlivci vymedzení svojim pôvodom, rasou, náboženstvom, rodom (gender) alebo 

inou „náhodou zrodenia“, ale tým, čo majú spoločné: svoju mravnú hodnotu, osobnú identitu 

a jedinečnosť. 

Pojem jednotlivec patrí k základom európskej politickej kultúry. Napriek tomu, že 

toto slovo sa používa od 17. storočia, dnes zovšednelo natoľko, že sa celkovo berie ako 

samozrejmosť. Napriek tomu je pravda, že pojem jednotlivec vyvolával aj filozofické 

diskusie a zásadné ideové strety. Čo napríklad znamená  veriť v jednotlivca a stáť na strane 

individualizmu? Vyplýva z individualizmu nejaký jasne daný a od iných odlišný štýl 

politického myslenia? Okrem toho nijaký politický mysliteľ nepozerá na jednotlivca ako na 

bytosť, ktorá sa spolieha vo všetkom iba na seba; všetci uznávajú, že spoločenské faktory do 

istej miery udržujú a ovplyvňujú jednotlivca. Kde je však vyváženosť medzi jednotlivcom a 

pospolitosťou a kde má byť? Konečne aký význam majú jednotlivci v politickom živote? Je 

politika skutočne utváraná rozhodnutiami a činmi izolovaných jednotlivcov, alebo tým na 

čom záleží, sú jedine spoločenské skupiny, organizácie a inštitúcie? Úloha osobnosti 

v dejinách a v politike. 

Z. Bauman: Individualizácia tu zostane. Každý, kto premýšľa o prostriedkoch a 

spôsoboch, ako sa vyrovnať s jej vplyvom na štýl našich životov, musí predovšetkým doceniť 

túto skutočnosť. Individualizácia prináša stále väčšiemu množstvu mužov a žien nevídanú 

slobodu experimentovať, prináša však tiež neslýchanú úlohu vyrovnávať sa s jej dôsledkami. 

Zívajúca priepasť medzi právom na sebaurčenie a schopnosťou ovplyvňovať spoločenské 

usporiadanie, ktoré rozhoduje o tom, či je takéto sebaurčenie uskutočniteľné, alebo nie, je 

zrejme hlavný rozpor “druhej modernity”. Onej modernity, ktorej sa budeme musieť 

spoločne učiť – metódou pokusu a omylu, kritickou reflexiou a smelým experimentovaním – 

spoločne zvládať. 

 

Osobnosť učiteľa (Profesijná etika učiteľa) 

 

• Základné dimenzie učiteľskej profesie (odborná, osobnostná, s akcentom na etickú 

dimenziu v učiteľskom povolaní). 
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• Kľúčové kompetencie učiteľa v kontexte nových štrukturálnych a obsahových zmien vo 

vzdelávaní. 

• Profesný takt a etiketa ako východisko pre formovanie etického kódexu jednotlivých 

profesií. 

• Etický kódex učiteľa. 

• Šťastie ako etická hodnota. 

• Sloboda a zodpovednosť. 

• Morálna voľba a svedomie. 

 

Literatúra: 

 

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie (6. Kapitola). Praha : SPN, 1990 

Beck, U.: Vynalézání politiky. Praha : SLON, 2007 

Danišková, Z.: Môže prístup „new public management“ dopomôcť k etablovaniu etického 

kódexu učiteľa? (Online) http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-

2/studia_daniskova.pdf    

Gbúrová, M.: Dotyky s politikou. Trenčín : Q-EX, 2002 

Heywood, A.: Politické ideologie, Praha : VP, 1994 

Hupková, M., Petlák, E.: Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 

2004, 128 s. ISBN  80-89018-77-7 

Kasačová, B.: Profesijný rozvoj učiteľa. 1. vyd. Prešov : ROKUS, 2006, 159 s. ISBN 80-

89055-69-9 

Gluchmanová, M., Gluchman, V.: Profesijná etika učiteľa. Brno : Tribun EU, 2009 

Miedzgová, J., Vargová, D.: Základy etiky. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007  

Roško, R.: Smer moderné občianstvo. Bratislava : SÚ SAV, 1995 

Veteška, J., Tureckiová, M.:  Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada, 2008 

Žilínek, M.: 1997. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : IRIS, 1997. 

ISBN: 80-88778-60-3. 

http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-2/studia_daniskova.pdf
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-2/studia_daniskova.pdf
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Didaktika výchovy k občianstvu 

 

Témy na štátnice vymedzujú podstatné okruhy obsahu didaktickej prípravy 

v Didaktikách ON I. a II. a doplňujú ich poznatky a zručnosti z Pedagogickej praxe 2, 3 na 

školách, v predmete Občianska náuka – vymedzené sylabami.  

 

1. Kontakt so školou 

• Odborová didaktika – integrujúca pedagogická disciplína – vzťah k vedeckým 

disciplínam a vzťah k didaktike.   

• Školská výchova k občianstvu na území Slovenska – história vyučovania občianskej 

náuky (ďalej len ON), ciele, problémy, inšpirácie.  

• Súčasnosť výchovy k občianstvu (po roku 1989) - medzi starou a novou koncepciou 

ON.  Aktuálne štandardy (osnovy) ON pre ZŠ a SŠ. Základné pedagogické dokumenty.  

Postavenie predmetu ON v rámcových učebných plánoch podľa jednotlivých typov škôl 

v súlade s novými trendmi vzdelávania (školská reforma). Inovovaný Štátny vzdelávací 

program (iŠVP) pre 2. stupeň ZŠ, nižšie sekundárne vzdelávanie  (ISCED 2), a pre 

gymnáziá – vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A). Škola – školský vzdelávací 

program (ŠKVP) – miera slobody a záväznosti pri jeho tvorbe. 

• Perspektívy a možnosti rozvoja ON ako školského predmetu – charakteristiky 

vyučovania ON (interdisciplinarita, občianske kompetencie, aktívne občianstvo. 

Identifikácia ”európskeho obsahu” a ”európskych cieľov” vzdelávania, Európska 

dimenzia výchovy k občianstvu. Výchova k demokratickému občianstvu (VDO). Vzťahy 

školy k okoliu - rodičia, kolegovia, odborná komunita, región, medzinárodné projekty 

a ON. 

 

 

2. Identifikácia vzdelávacích potrieb 

•  Žiak – jedna z rolí dieťaťa. Detstvo - sociálno-kultúrny prístup k detstvu. Ciele 

a možnosti občianskeho vzdelávania vo vzťahu k vývinovým  charakteristikám žiakov 

a študentov. Poznávanie a vnímanie žiaka. Kognitívny, afektívny, sociálny 

a psychomotorický rozvoj  žiakov a žiačok – podnety pre diagnostiku a plánovanie 

výučby.  

• Učenie, učebné štýly – skúsenostné, zážitkové učenie, D. A. Kolb, H. Gardner, 

konštruktivizmus. Faktory, ktoré ovplyvňujú učenie žiakov a žiačok. 

• Postup pri tvorbe Školských vzdelávacích programov (ŠkVP). Systém a štruktúra 

kľúčových kompetencií žiakov a žiačok. Zmeny (aj) v prístupe k cieľovým požiadavkám 

(kompetenciám) vo výchove občana –  zmeny v obsahu, cieľoch, metódach, vzťahu učiteľ 

– žiak, v spôsobe hodnotenia. Vzdelávacie oblasti a miesto predmetu ON v nich – ciele, 

úlohy a obsah vyučovania ON. Charakteristika základného (iŠtVP) a rozširujúceho učiva 

(ŠkVP).Vzdelávacie  štandardy (definícia a funkcia štandardov). 
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3. Plánovanie a príprava vyučovania – dlhodobá a krátkodobá 

• Kontext pre plánovanie. Pedagogické dokumenty postupnosť – Štátny vzdelávací 

program – škola /Školský vzdelávací program (nadväzujúci na povinný obsah iŠtVP)- 

vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť – Program ON – vzdelávacie štandardy. Učebné 

plány a štandardy predmetu na ZŠ, gymnáziách, SOŠ. Ciele, obsahy a metódy ON v 

pedagogických dokumentoch – orientácia v  materiáloch.   

• Ciele  vyučovania občianskej náuky – občianske kompetencie, ciele vzdelávacej oblasti, 

ciele predmetu. Kategorizácia, hierarchizácia čiastkových cieľov vyučovacieho procesu 

v nadväznosti na kľúčové kompetencie. Funkcia vzdelávacích štandardov z ON - ich 

analýza.  

• Oblasti  cieľov a taxonómie – kognitívna – B. S. Bloom,  afektívna – D. B. Kratwohl,  

psychomotorická – M. Simpson – porovnanie. Postup pri určovaní špecifických cieľov 

ON a štandardy.             

• Funkcia časovo-tematického plánu. Všeobecné a špecifické ciele vyučovacieho procesu. 

Špecifiká tvorby plánu, spôsob vypracovania tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu.              

• Učivo. Didaktická analýza učiva. Súvislosť cieľov a výberu učiva (obsah, témy). 

Usporiadanie učiva. Charakteristika základného (iŠtVP) a rozširujúceho učiva (ŠkVP). 

• Koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovania  a didaktické zásady.  

Kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie a ich využitie 

vo vyučovaní ON.  

• Vyučovací proces a vyučovacia hodina.  Typológia vyučovacích hodín – výhody 

a nevýhody. Exkurzie, besedy. 

• Príprava na vyučovanie – od štandardov (osnov), cez časovo-tematické plány 

k vyučovacej hodine. Postup prípravy v súlade s koncepciou vyučovacieho procesu. 

Špecifiká prípravy učiteľa občianskej náuky. Písomná príprava učiteľa na vyučovanie – 

formulovanie cieľov, voľba postupu, metód a spôsobu hodnotenia.  

 

4. Realizácia vyučovacej aktivity – využiť všetky podnety z praxe 

• „Príprava“ na realizáciu vyučovania. Štandardné a neštandardné situácie v triede, 

plánovanie a využitie alternatív (obsah aj proces), zvládanie náročných situácií – 

prevencie, intervencie do vyučovacieho procesu. Zásahy učiteľa do práce skupiny, 

usmernenie jednotlivca. Disciplína na hodinách občianskej náuky. Oblasti reflexie aktivít 

a prežívania. Sebareflexia  situácií.  

• Metódy  vyučovania a ich konkretizácia pre občiansku náuku. Vymedzenie, klasifikácia 

metód vo vzťahu k cieľom vyučovania, k oblasti  rozvoja žiakov, vzhľadom k učebným 

štýlom, k potrebám zapojenia žiakov, k učebným situáciám a pod.  

• Metodické postupy vo vyučovaní ON. Porovnanie klasických a inovatívnych vyučovacích 

metód. Kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, ukážky didaktických, rolových 

a situačných hier. 
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5.  Hodnotenie vyučovania   

• Formy sebahodnotenia. Výhody a nevýhody formatívneho a sumatívneho  hodnotenia. 

Odporúčané a povinné formy hodnotenia pre občiansku náuku.   

• Typy hodnotenia- striedanie foriem, štýlov, spôsobov hodnotenia výkonov, spolupráce, 

podpory a pod. Hodnotenie a ciele vyučovania. 

• Hodnotenie a klasifikácia ON na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania - 

ciele, formy, možnosti a problémy hodnotenia. Didaktické testy – možnosti využitia, 

nácvik tvorby a vyhodnocovanie testov.  

• Koncepcia maturitnej skúšky z predmetu ON. Špecifiká predmetu ON. Maturita z ON a 

jej súčasná podoba.   

 

6. Osobnostný a sociálny rozvoj 

• Učiteľ, učiteľka občianskej náuky – dôsledky pre ďalšie vzdelávanie, aktivity v odbore, v 

regióne a pod.  Analýza aktivít učiteľa. Kompetencie – nároky na učiteľskú profesiu.  

Učiteľ a jeho chápanie výučby (teória a prax). Sebadiagnostika – ako využiť silné 

a slabé stránky pre profesijný rozvoj. 

• Reflexia aktivity – spätná väzba od členov skupiny, schopnosť reflexie pozorovanej 

aktivity, poskytovať, vyhľadávať a prijímať spätnú väzbu. 

• Vedieť zdôvodniť výhody a nevýhody spolupráce a kooperácie. 

 

Literatúra k didaktike odboru: 

Čapek, R.: Moderní didaktika. Praha : Grada, 2015. 624 s. ISBN 978-80-2473-450-7. 

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996 

Petty, G.:  Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996 

Rosa, V.: Metodika tvorby didaktických testov. Bratislava : ŠPÚ, 2007. ISBN 978-80-89225-

32-3. 

Starý, K., Laufková, V. a kol: Formativní hodnocení ve výuce. Praha : Portál, 2016. 152 s. 

ISBN 978-80-262-1001-6. 

Turek, I. :  Didaktika.  Bratislava : Iura Edition, 2008 

 

Odporúčaná: 

Bednařík, A. a kol.: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. Bratislava : NDS, 2004.  

Dúbravová, V.: Didaktické aspekty multikultúrnej výchovy. In: Multi-kulti na školách. 

Bratislava :  Nadácia M. Šimečku, 2006.  (Online) www.nadaciamilanasimecku.sk 

Ďurajková, D., Vargová, D.: Zbierka maturitných úloh z náuky o spoločnosti. Bratislava : 

MPC Bratislavského kraja, 2007. 

Hunterová, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha : Potrál, 1999. 

Kalhous, Z.,  Obst, O.: Didaktika sekundární školy. Olomouc : PedF Univerzita Palackého 

2003. 

Karnsová, M.:  Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha : Potrál, 1994. 

Kasíková, H.: Kooperatívní učení, kooperatívní škola. Praha : Portál, 1997. 

Silberman, M, Lawson, K.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, 1997 

Vacek, P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. Metodické náměty. Praha : Portál, 2008 

http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
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Dokumenty: 

Inovované Štandardy (učebné  osnovy)  pre ON na ZŠ, gymnáziách www.statpedu.sk  

Inovovaný Štátny vzdelávací  program – pre nižšie sekundárne vzdelávanie, Bratislava 2014. 

Inovovaný Štátny vzdelávací program – pre vyššie sekundárne vzdelávanie, Bratislava 2014. 

Rámcové učebné plány pre základné a stredné školy (www.statpedu.sk) 

Sprievodca školským rokom Sprievodca školským rokom 2021/2022 (minedu.sk) 

http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
https://www.minedu.sk/data/att/21392.pdf

