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Témy záverečných prác je možné upravovať na základe osobného rozhovoru. 

Uvítame aj vlastné návrhy tém. 

 

 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 
 

Kultúrne udalosti s významom pre občianstvo 

Výber, interpretácia a zdôvodnenie výberu desiatich kultúrnych udalostí udalosti na 

Slovensku za posledný rok, ktoré svojím dosahom môžu ovplyvňovať občianske povedomie. 

 

Hlavné svetové inštitúcie venujúce sa výchove k občianstvu 

Práca opisuje prácu desiatich vybraných inštitúcií zo sveta, ktoré majú silné miesto vo 

výchove k občianstvu. Pre spracovanie je nevyhnutná znalosť angličtiny. 

 

Moja obec a moje občianstvo 

Práca odpovedá na otázky – Prečo môžem tvrdiť, že som občanom/občiankou obce, kde 

bývam? Ako sa moje občianstvo prejavuje? 

 

 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.  
 
Politické strany a ich miesto v slovenských dejinách do roku 1918 

Politické strany považujeme za neoddeliteľnú súčasť politického života. Napriek to mu sú 

pomerne novým javom. Vznik skutočných politických strán je spojený s parlamentarizmom. 

Úlohou bakalárskej práce je podať ich vznik a pôsobenie do roku 1918. 

 

Poslanie univerzity a spoločnosť znalostí 

Smerujeme namiesto spoločnosti vedenia k spoločnosti kontroly? Vzdelanosť sa od 

nevzdelanosti líši schopnosťou reflexie a odstupu. Prečo sa nevzdelanosť stala autentickým 

prejavom spoločnosti vedenia a aké úlohy čakajú v tejto situácii výchovu k demokratickému 

občianstvu? Úloha univerzity v spoločnosti znalostí. 

 

Isaiah Berlin a dva pojmy slobody 

Isaiah Berlin patrí k najvýznamnejším politickým filozofom 20. storočia. Rozlíšil dva pojmy 

slobody, pozitívnej a negatívnej. Na ich interpretáciu použil metódu analytickej filozofie. 

  

 



Fenomén postdemokracie v politickom myslení 

Mnohí súčasní politológovia a analytici tvrdia, že súčasné zastupiteľské demokracie 

presahuje nový fenomén – postdemokracia. Diskurz o postdemokracii je jedným z 

parciálnych diskurzov, ktoré konštatujú krízu demokracie. Koncept postdemokracie je 

najčastejšie spájaný s britským sociológom Colinom Crouchom francúzskym filozofom 

Jacquesom Rancièrom a politológom Sheldonom Wolinom,  

 

Osobnosti slovenskej a československej politiky 

Ide predovšetkým o myslenie osobností slovenskej politiky, ktoré ju od 19. storočia doteraz 

formovali z rôznych ideologických aspektov. Na katedre sa orientujeme na politikov, Martin 

Rázus, Alexander Dubček, Gustáv Husák a ďalší. Ich výskum sa realizoval v rámci 

rozličných vedeckých projektov, výsledkom ktorých sú vydané knižné publikácie vo Vede, 

vydavateľstve SAV.  Lekár a politik Pavel Blaho zohral významnú úlohu pred, ale aj po roku 

1918. Spoluzakladateľ Hlasu, poslanec Uhorského snemu, organizátor porád 

Českoslovanskej jednoty v Luhačoviciach,.propagátor drobnej politickej práce, signatár 

Martinskej deklarácie, atď. si zaslúži pozornosť nielen ako politik, ale aj ako publicista 

a národný buditeľ. 

 

Žijeme v tekutej modernite? 

Dnešnú spoločnosť sprevádza odluka moci od politiky. Štátne orgány sa dostávajú pod tlak 

a vzdávajú sa funkcií, ktoré preberajú súkromné iniciatívy. Oslabilo sa dlhodobé strategické 

myslenie. Meniace sa podmienky prinášajú výzvy a kladú nové otázky. 

 

Osudy Židov na Slovensku v rokoch 1938-1945 

V priebehu niekoľkých rokov prichádza Slovensko o významnú časť svojej inteligencie 

a neuveriteľne početnú zložku obyvateľstva len kvôli odlišnej konfesijnej a ekonomickej 

aktivite a to v civilizovanej Európe v dvadsiatom storočí, ktorá sa považuje za kresťanskú. 

Bakalárska práca sa pokúša o primeranú odpoveď na túto otázku vrátane výchovy 

k občianstvu v demokratickej spoločnosti. 

 

 

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. 

 

Idea pokroku a jej recepcia v jednotlivých kultúrno-historických kontextoch 

Idea pokroku a jej problémové aspekty. Kritériá pokroku a ich typológia. Pokrok ako 

axiologická kategória. Pokrok relativizovaný na vývoj spoločnosti, priebeh ľudských dejín, 

vedecké poznanie, techniku a pod. Cieľom práce bude tiež tematizovať jednotlivé teórie 

pokroku a ich väzby na ich dobový kontext. Práca sa bude zaoberať aj podmienkami, 

v ktorých idea pokroku získava (a v ktorých naopak – stráca) svoju relevanciu.  

 

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. 

 

Idea emancipácie ľudstva a kontraproduktívne dôsledky emancipačných projektov 

Idea emancipácie. Jej historické kontexty a podoby. Zdroje útlaku provokujúce emancipačné 

hnutia. Historické varianty emancipačných hnutí (národno-emancipačné hnutia, emancipácia 

proletariátu, emancipácia indivídua z kolektívnych foriem života, náboženská emancipácia 

/emancipácia od náboženských a cirkevných autorít/, emancipácia žien, emancipácia 

menšín, občianska emancipácia a pod.). Najznámejšie emancipačné projekty. Problémové 

aspekty emancipačných projektov. 

 

 

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 
 
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. 

 

 

 



Sexizmus a sexuálne obťažovanie na školách 

Analýza problému sexizmu a sexuálneho obťažovania na školách. Prehľad výskumov na 

danú tému a projektov zameraných na elimináciu sexizmu a sexuálneho obťažovania na 

školách. 

 

Školská klíma a násilie v školskom prostredí 

Práca sa zameria na hľadanie možných súvislostí prejavov násilia, násilného správania 

v škole so školskou klímou. Vzťah žiakov a žiačok k učiteľkám a učiteľov, vzájomné vzťahy 

medzi študentami, porovnanie výsledkov výskumov. 

 

Občiansky aktivizmus a dobrovoľníctvo mládeže 

Dobrovoľnícka činnosť mládeže, aktivizmus a ich vzťah s problematikou aktívneho 

občianstva. V práci sa zameriate na vybrané aktivity, ktoré súvisia s dobrovoľníctvom a majú 

vplyv na občiansky aktivizmus mladých ľudí. 

 

Významné ženy v našich dejinách  

Analýza publikácií, dokumentárnych filmov zameraných na zviditeľňovanie významných žien 

v našich dejinách. Aký majú vplyv v procese socializácie mládeže, dievčat a chlapcov?  

 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 
 

Žiacke školské rady ako nástroj demokracie v školách 

K princípom a hodnotám demokracie je možné na školách vzdelávať nielen cez predmet 

občianskej náuky. Zapájanie sa do žiackych školských rád umožňuje žiakom a žiačkam zažiť 

si princípy demokracie cez osobnú skúsenosť. Aký je súčasný stav využívania tohto nástroja 

na Slovensku? Výskum 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 ošemetná. 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? Výskum dostupných sekundárnych dát 

a literatúry. 

 

Inkluzívne vzdelávanie vo filmoch  

Čo znamená koncept „inkluzívneho vzdelávania“? Do akej miery tento termín pojednáva 

o začleňovaní ľudí s postihnutím a ľudí pochádzajúcich z menšinového etnického pôvodu? 

Existuje mnoho filmov, domácich i zahraničných, ktoré sa zaoberajú témou vzdelávania 

a ktoré sa dotýkajú i témy inkluzívneho vzdelávania. Akým spôsobom jeden (alebo niekoľko) 



z týchto filmov pojednáva o inkluzívnom vzdelávaní, aké posolstvá a diskurzy vytvára? 

Prehľad odbornej literatúry a analýza filmu (príp. malej vzorky filmov) podľa vlastného výberu 

z perspektívy tejto odbornej literatúry. 

 

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu 

Čo znamená koncept „inkluzívneho vzdelávania“? Do akej miery tento termín pojednáva 

o začleňovaní ľudí s postihnutím a ľudí pochádzajúcich z menšinového etnického pôvodu? 

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? Výskum dostupných sekundárnych dát a literatúry, možnosť aj 

empirického výskumu. 

 

Verejná ochrankyňa práv a jej rola dodržiavaní ľudských práv 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 Kancelária verejného ochrancu práv. Aké 

je právne postavenie tejto inštitúcie a jej rola na Slovensku? Výskum dostupných 

sekundárnych dát a odbornej literatúry. 

 

 

Mgr. Michal Bizoň, PhD. 
Orientačné okruhy tém pre záverečné práce:  

 

Filozofia výchovy: demokratická škola; vzdelávanie zamerané na študenta; význam dialógu 

vo výchove; ...  

 

Etika: rôzne podoby etiky (etika cnosti, utilitarizmus, deontologická etika, morálka z 

evolučného hľadiska, psychologická etika,...); enviromentálna etika, vzťah práva a morálky; 

profesijná etika učiteľa...  

 

Etická výchova: hodnoty a výchova; psychológia morálneho vývinu... 

 

 

 


