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Témy záverečných prác je možné upravovať na základe osobného rozhovoru. 

Uvítame aj vlastné návrhy tém. 

 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 
 

Rast občana Slovenskej republiky 
Práca opisuje jednotlivé medzníky, kedy a ako sa človek stáva občanom Slovenskej republiky – 
od narodenia, cez právnu spôsobilosť, získanie občianskeho preukazu a pod.  Zachytáva 
rozširovanie občianskych práv a povinností s rastom človeka. 
 

Zmysel umenia v živote človeka 
Práca konfrontuje hlavné názory v súčasnej literatúre o tom, prečo by si človek mal všímať 
umenie, v čom mu môže pomáhať v každodennom živote. 
 

Kedy som zodpovedným občanom? 
Práca hľadá v literatúre kritériá, s pomocou ktorých možno určiť, či sa človek správa ako 
zodpovedný občan. 
 

Počítačové hry ako peklo? 
Práce podáva prehľad výskumov o vplyve počítačových hier na život mladého človeka. Pre túto 
tému je nevyhnutná schopnosť čítať odborné texty v angličtine. 
 

Moja obľúbená súčasť štúdia 
Práca vychádza zo sebareflexie študenta/študentky –  z konštatovania, ktorá časť štúdia 
učiteľstva výchovy k občianstvu je jeho/jej najobľúbenejšia. To je však len východisko. 
Podstatou práce sú argumenty, prečo je práve táto časť štúdia dôležitá pre pochopenie 
problematiky občianstva. Objektivizuje osobnú skúsenosť zo štúdia a podporuje ju argumentmi 
logickými, argumentmi z literatúry, z histórie, zo Štátneho vzdelávacieho programu, zo 
štatistických údajov a pod. 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.  
 
Rozpory v Európe pod migračným tlakom 

Sme v Európe svedkami historicky nového spôsobu riešenia vzťahov medzi štátmi? Pre 
postavenie Európy vo svete platí, že keď je integrácia ekonomicky a politicky konsolidovaná a 
stabilná, tým lepšie a silnejšie je postavenie malých štátov. Úroveň postavenia Slovenskej 
republiky bude závisieť od funkčnosti doterajšieho integračného procesu. Rovnako významná je 
spolupráca stredoeurópskych štátov. 
 

Vývoj názorov Ericha Fromma 
Nemecký sociológ, psychoanalytik a filozof sa vo svojich prácach venoval otázkam ľudskej 
dôstojnosti a slobody. Bol neúprosným hľadačom pravdy. Vývoj jeho názorov ponúka zároveň 
diagnózu doby, ktorú žijeme. 
 

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, ako boli 
napríklad Vavro Šrobár, Pavel Blaho, Milan Hodža, Ferdinand Juriga, Ivan Dérer, Martin Rázus, 
Alexander Dubček a ďalší. Ich výskum sa realizoval v rámci rozličných vedeckých projektov, 
výsledkom ktorých sú vydané knižné publikácie vo Vede, vydavateľstve SAV.  
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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. 

 
 

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. 
 

Rizikové životné situácie generované ústupom sveta práce a ich dopady na občiansky život 
Práca sa sústredí na zmeny, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú vo svete práce, ktorých 
najmarkantnejším dôsledkom je vytláčanie živej práce z pracovného procesu novými 
technológiami, robotizáciou a automatizáciou a tiež zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalifikačnú 
prípravu. Bude reagovať aj na vplyvy, ktorými na svet práce vplýva globalizácia, izolacionizmus 
a protekcionizmus. V centre pozornosti budú predovšetkým tie z uvedených dôsledkov, ktoré sú 
relevantné pre občiansku náuku a negatívne vplývajú na občiansky život. Riešená bude najmä 
otázka produktívneho trávenia voľného času. 
 

Vzájomné prieniky a inšpirácie medzi filozofiou a literatúrou 
Cieľom práce bude riešenie otázky, kedy je literárnemu dielu pripisovaný filozofický rozmer. 
Zahrnutá bude aj analýza konkrétnych literárnych diel a ich uvedenie do relevantného 
dobového kultúrno historického a filozofického kontextu. Otvorí sa aj otázka, k akým 
filozofickým autoritám, smerom či orientáciám vykazujú literárny tvorcovia najväčšiu afinitu 
a budú sa hľadať jej pravdepodobné dôvody. Témou bude aj to, ako literatúra i samotný 
fenomén literárnosti pozmenila spôsob a formy filozofovania a zhodnotenie dôležitosti jazykovej 
stránky pre vyjadrenie filozofických myšlienok. Bude tiež preverovaná nosnosť Rortyho (filozof 
Richard Rorty) tézy o rozpustení filozofie v literárnosti. 
 

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. 
 

Ľudská dôstojnosť ako kľúčová občianska hodnota 
Témou práce bude teoretická reflexia fenoménu ľudskej dôstojnosti a jej recepcia v jednotlivých 
historických obdobiach prostredníctvom náboženskej, filozofickej a sociálno-politickej reflexie. 
Bude tematizovať tiež najčastejšie životné situácie, v ktorých býva ľudská dôstojnosť negatívne 
dotknutá a hľadať spôsoby, ako im predchádzať. Analyzované budú aj jej väzby na občiansky 
život a v pozornosti bude aj analýza kontextov, v rámci ktorých sú niektorí jednotlivci alebo 
skupiny stavaní do pozície občanov „druhej kategórie“. 

 

 

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.    
Názorová tolerancia v občianskej náuke - jej význam a potreba 

Cieľom práce je analyzovať možnosti procesu edukácie vo výchove k tolerancii prostredníctvom 
skúmania osnov vybraných typov a stupňov škôl v Slovenskej republike.   

 
Postavenie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku 

Cieľom práce je analyzovať možnosti procesu edukácie vo výchove k tolerancii prostredníctvom 
skúmania osnov vybraných typov a stupňov škôl v Slovenskej republike.   
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Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 
 
Občianska participácia mládeže 

Ako mladí ľudia participujú na fungovaní občianskej spoločnosti. Mládežnícke spolky, politika 
mládeže, rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí  v prostredí školy. 
 

Rodové aspekty socializácie v škole 
Rodové stereotypy v školskom prostredí. Ako žiačky a žiaci vnímajú školský proces, 
vzdelávanie. Rodové predsudky v práci učiteľky/učiteľa. Rodový pohľad na školstvo. 
 

Výchova k tolerancii a občianska náuka 
Výchova k tolerancii v kurikulu základných a stredných škôl. Možnosti občianskej náuky vo 

výchove k tolerancii.  

 
Mediálny obraz maskulinity a femininity  

Prezentovanie ženskosti a mužskosti v časopisoch pre mladých, školských časopisoch, 

prípadne v hrách určených pre žiačky a žiakov. Vplyv médií na formovanie osobnosti. Rodové 

aspekty tohto fenoménu. 

 

Motivácia žiačok a žiakov vo vyučovaní občianskej náuky 
Možnosti motivácie žiačok a žiakov vo vyučovaní občianskej náuky. Výsledky vzdelávania 

a motivácia. Rôzne aspekty motivácie vo vzdelávaní. 

 

Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 
 

Vzdelávanie k demokracii na školách nad rámec predmetu občianskej náuky 
K princípom a hodnotám demokracie je možné na školách vzdelávať nielen cez predmet 
občianskej náuky. Aké existujú spôsoby a nástroje škôl, ktoré možno využívať na rozvoj 
demokratických hodnôt a postojov? Aký je súčasný stav využívania týchto spôsobov na 
Slovensku? Výskum dostupných sekundárnych dát a literatúry.  

* Pre napísanie tejto práce je znalosť anglického jazyka výhodou. 
 
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. 
 

Rola Európskej únie v posilňovaní ľudských práv na Slovensku 
Ako podmienku vstupu do Európskej únie (EÚ) musela Slovenská republika prijať rôzne 
kľúčové politiky posilňujúce princípy ľudských práv v štáte. EÚ i po vstupe vyvíja neustály tlak 
na všetky členské štáty dodržiavať a aktívne podporovať a ochraňovať ľudské práva, hoci 
pôvodný cieľ pri zakladaní EÚ bol primárne ekonomický. Aké presne mechanizmy, aktivity 
a nástroje využíva EÚ na posilňovanie ľudských práv v členských štátoch? V súčasnosti čelí EÚ 
kritike z „demokratického deficitu“ a šíria sa anti-EÚ postoje. Čo spája postoje proti EÚ a postoje 
popierajúce potrebu dodržiavania ľudských práv? Ako je možné rozvíjať pozitívne postoje voči 
EÚ a ľudským právam na školách na Slovensku? Výskum dostupných sekundárnych dát 
a 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. 
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Slovenská republika ako právny štát 
Definícia právneho štátu pozostáva z niekoľkých kľúčových komponentov (obmedzená moc, 
ústavnosť a zákonnosť, právna istota, deľba moci, garancia ľudských práv a slobôd). Hlbšia 
analýza týchto jednotlivých komponentov v kontexte Slovenskej republiky. Zameranie sa na 
jeden z nich a zhodnotenie miery právneho štátu na Slovensku s ohľadom na analýzu súčasnej 
legislatívy a dostupných štatistických dát. 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... 


