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Témy záverečných prác je možné upravovať na základe osobného rozhovoru. 

Uvítame aj vlastné návrhy tém. 

 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

 

Hlavné argumenty v prospech Občianskej náuky 

Práca systematicky rozvedie argumenty v prospech školského predmetu občianska náuka. 

Logické myslenie budú v práci podopierať údaje z výskumov kolektívneho vedomia mládeže 

Slovenska, z vývinovej psychológie a z politologickej teórie. 

 

Je Slovensko multikultúrnou krajinou? 

Prehľad a vyhodnotenie výskumov týkajúcich sa rôznych podôb Slovenskej republiky 

z hľadiska multikulturalizmu – etnickej štruktúry, kolektívneho vedomia, používaných jazykov, 

náboženstiev, sčítanie obyvateľstva a pod. Pokiaľ to bude možné, dajú vybrané údaje  

odpoveď na otázku z titulu práce. Študent/študentka využije aj argumenty z teórie 

multikulturalizmu. 

 

Sociálne siete a občianstvo 

Práca odpovedá na otázku, či môže vybraná sociálna sieť (alebo vybrané siete) ovplyvniť 

podoby občianskeho života individuálneho človeka. Študent/študentka pracuje s výsledkami 

výskumov, ktoré sa venujú využívaniu sociálnych sietí, prípadne interpretuje konkrétne 

udalosti vo svete v posledných desaťročiach, v ktorých sa tento vplyv prejavil. 

 

Kultúrna inštitúcia a premeny občianstva 

Na základe údajov o fungovaní vybranej kultúrnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou 

práca interpretuje možné vplyvy kultúry na premeny občianskeho správania. 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

 

Pohľad na slovenskú politiku od roku 1989 po rok 1994  

Ukázať, ako sa menilo smerovanie slovenskej politiky od totality k demokracii. Politické 

pomery sa na Slovensku po roku 1989 zmenili od základu.  Slovenská politika aj ako súčasť 

československej politiky hľadala nové smerovanie svojho vývoja a živelne sa približovala 

k stavu, vzor ktorého predstavovali vyspelé štáty západnej Európy. Opísať politické procesy 

v uvedených rokoch. 

 

 



Perspektívy globalizácie 

Orientovať sa vo svete globalizácie, terorizmu, klimatických zmien a ich ekonomických 

a politických dôsledkov. Globalizácia je dôsledkom modernity. Vysvetliť jej dôsledky na 

človeka. Reflexivita modernity. Modernita, postmodernita a antiglobalizmus. Globálne riziká. 

Mocenská kontrola reality, má poznanie šancu ovplyvňovať vývoj v danom smere? Aké 

možnosti má občan v tejto situácii? 

 

O teórii rizikovej spoločnosti U. Becka 

Predstaviť súčasný prúd európskej kritickej filozofie súčasnosti. Pohyb globalizácie sa dotýka 

aj európskych krajín. Reflexia tohto procesu sa dotýka bezprostredne aj Slovenska. Preto 

reflexia ekonomických, politických a kultúrnych dimenzií nás môže oslobodzovať od ich tlaku. 

 

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. 

 

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. 



Ľudská sloboda a jej aktuálne dobové limity 

Témou práce bude všeobecné pojednanie o slobode (jej reflexia v rôznych teoretických 

a filozofických kontextoch), zmapuje jej predpoklady a priblíži aj s ňou korelujúce kategórie. 

V aplikačnej časti sa zameria na sociálnopolitickú, sociálnoekonomickú a normatívnu 

analýzu súčasnej spoločnosti a na jej základe pomenuje aktuálne limity a ohrozenia ľudskej 

slobody. Uvedená analýza bude sústredená predovšetkým na limity ohraničujúce rozsah 

pozitívnej slobody v súčasnej spoločnosti. 

 

Výskyt anomických javov v dnešnej spoločnosti a ich príčiny  

Práca sa bude zaoberať faktormi, ktoré pôsobia na spoločnosť rozkladne a oslabujú jej 

sociálnu kohéziu. Napr. faktormi, ktoré negatívne zasahujú do rodinnej, školskej a pracovnej 

socializácie, ďalej faktormi, ktoré vedú k oslabovaniu hodnotových a normatívnych 

poriadkov, vplyvom médií a pod. Pozornosť bude sústredená aj na možnosti ich prevencie 

a nápravy prostriedkami z arzenálu Občianskej náuky. 

 

Základné línie kritiky súčasnej spoločnosti 

Práca sa bude zaoberať najfrekventovanejšími výhradami vznášanými voči súčasnej 

spoločnosti. Bude sa venovať najmä kritike individualizmu, kritike konzumu, kritike médií, 

kritike súčasného kapitalizmu, kritike techniky, kritike globalizácie a pod. a ich dosahu na 

zmenu súčasnej spoločnosti, vrátane schopnosti poskytnúť reálnu alternatívu ku 

kritizovaným fenoménom. Práca posúdi oprávnenosť uvedených kritických prístupov 

a preskúma pozadie, ktoré tieto kritiky sýti. 

 

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.  

 

Reflexia a spätná väzba na hodinách občianskej náuky  

Práca sa zameriava na dôležitú fázu vyučovacej hodiny, reflexiu a spätnú väzbu. Poukazuje 

na dôležitý význam tejto fázy vyučovacej hodiny na hodinách občianskej náuky. 

 

Aktivizujúce metódy na hodinách občianskej náuky  

Analýza jednotlivých aktivizujúcich metód učenia v občianskej náuke. Príklady ich uplatnenia 

na vyučovacích hodinách. 

 

Skúsenosti učiteliek a učiteľov občianskej náuky s uplatňovaním prierezovej témy 

výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Analýza sexuálnej výchovy v inovovaných štátnych vzdelávacích programoch. Hľadanie 

možností, ako aplikovať prierezovú tému výchovy k manželstvu a rodičovstvu v kurikulu 

občianskej náuky. Skúsenosti učiteliek a učiteľov s danou prierezovou témou na školách.  

 



Prierezové témy a ich uplatnenie na hodinách občianskej náuky  

Hľadanie možných prienikov prierezových tém s témami v občianskej náuke. Praktické 

ukážky tematického plánu. Ako pristupujú k danej problematike učiteľky a učitelia občianskej 

náuky? 

 

Výchova k tolerancii na hodinách občianskej náuky 

Výchova k tolerancii. Prístupy a možnosti jej uplatnenia na hodinách občianskej náuky. 

Postoje učiteliek a učiteľov, prípadne študentiek a študentov a výchova k tolerancii. 

 

 

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. Niektoré moslimské štáty spochybňujú univerzálnosť ľudských práv 

a vyzdvihujú druhú generáciu ľudských práv pred prvou. 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. 

 

Rozvoj zručností na overovanie dôveryhodnosti informácií na internete 

V súčasnosti mladá generácia čerpá prevažne informácie o spoločenskom dianí 

z Facebooku. Mnoho informácií zdieľaných na Facebooku je ale nepravdivých či účelovo 

manipulujúcich verejnú mienku. Aké existujú didaktické nástroje na rozvíjanie zručností detí 

pri overovaní dôveryhodnosti informácií na internete? 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. 

 

Montessori pedagogika ako prístup založený na princípoch inkluzívneho vzdelávania 

Montessori pedagogika si za posledné obdobie získala veľa priaznivcov aj v rámci 

vzdelávacieho systému na Slovensku. Pri vytváraní tohto prístupu sa Mária Montessori 

zaoberala prácou s deťmi s ťažkým postihnutím. V súčasnosti je však tento prístup 

používaný hlavne v elitnom klube súkromných škôl. Ako súvisí Montessori pedagogika 

s princípmi inkluzívneho vzdelávania? Empirický výskum a analýza 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; 

bioetika; profesijná etika učiteľa...  

 

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

    

 


