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Témy diplomových prác pre AR 2019/2020 (zadané  október 2018) – KEOV 
 

Témy záverečných prác je možné upravovať na základe osobného rozhovoru. 

Uvítame aj vlastné návrhy tém. 

 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 
 

Skrachoval multikulturalizmus? 
Politici sa vyjadrujú, že multikulturalizmus už nemá budúcnosť. Práca zisťuje, či možno vylúčiť 
alebo potvrdiť budúcnosť multikulturalizmu. 

 
Multikultúrny charakter Slovenskej republiky 

Práca hľadá a interpretuje rôzne štatistické údaje a výskumy od r. 2000, ktoré by mohli potvrdiť 
alebo vyvrátiť názor, že SR je kultúrne pestrejšia ako v minulom storočí. Zvažuje posuny 
v etnickej štruktúre štátu, v jazykovej a v náboženskej situácii, vo vzdelanostnej 
a zamestnaneckej štruktúre a pod. 

 
Literatúra ako obraz občana 

Práca skúma, ako vybrané diela slovenskej literatúry po roku 2000 interpretujú občiansku 
angažovanosť na Slovensku. Práca prepája štúdium učiteľstva výchovy k občianstvu 
a učiteľstva slovenského jazyka a literatúry. 
 

Historické korene identity Slovenska 
Cez fakty z  historického vývinu územia Slovenska a slovenského povedomia práca 
interpretuje, z akých koreňov dnes asi vyplývajú súčasné predstavy o identite Slovenskej 
republiky. Práca prepája štúdium učiteľstva výchovy k občianstvu s učiteľstvom histórie. 
 

Metodika pre prácu s umením v občianskej náuke 
Cieľom práce je vypracovať konkrétnu metodiku pre výučbu vybraných tém občianskej náuky 
(ZŠ alebo SŠ) s pomocou umeleckých diel. 

 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

 
Rozdelenie Československa  

Najvyšší predstavitelia HZDS a ODS v procese rozdeľovania ČSFR. Politické pomery sa na 
Slovensku po roku 1989 zmenili od základu.  Slovenská politika aj ako súčasť československej 
politiky hľadala nové smerovanie svojho vývoja. Opísať česko-slovenské súžitie v rokoch 1989-
1993 
 

Pluralizmus, multikulturalizmus a prisťahovalci 
Orientovať sa v diskurze o multietnickej spoločnosti. Pluralizmus, multikulturalizmus 
a prisťahovalci hýbu európskou politikou a dostýkajú sa aj štátov v strednej Európe. Vzťah 
občana a diferencovaného občianstva. Aké možnosti má občan v tejto situácii? 
 
 

Násilie a tolerancia v rizikovej spoločnosti U. Becka 
Predstaviť súčasný prúd európskej kritickej filozofie súčasnosti v postave Ulricha Becka. 
Dynamika individualizácie a kozmopolitizácie počas reflexívnej modernizácie. Tento pohyb  sa 
dotýka aj európskych krajín. Reflexia tohto procesu sa dotýka bezprostredne aj Slovenska. Aké 
sú možné cesty z tejto situácie? 
 
 

Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945 
Hľadať odpoveď na holokaust je všadeprítomná téma. Napriek tomu, že sa o ňom veľa hovorí, 
žiaci a študenti o ňom vedia málo. Transformácia témy pre potreby škôl, by nemala byť 
akademická, DP bude hľadať formu, ktorou by bolo možné prijateľne zainteresovať žiakov 
a študentov do problematiky. 

 



 
 
Spoločnosť znalostí, alebo (ne)vzdelanosti 

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? Existuje rozpor medzi vzdelávaním a výchovou k demokratickému občianstvu vo 
vzťahu k znalostnej spoločnosti? 

 

 

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. 
 

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 ľudskej slobody. Uvedená 
analýza bude sústredená predovšetkým na limity ohraničujúce rozsah pozitívnej a negatívnej 
slobody v súčasnej spoločnosti. 
 

Revolúcia a k nej alternatívne typy spoločenských zmien 
Práca zmapuje významové rozdiely medzi revolúciou, subrevolúciou, refolúciou, evolúciou, 
reštauráciou, prevratom a pod. Jej témou bude tiež špecifikácia najznámejších revolučných 
zvratov v ľudských dejinách (sociálne revolúcie /v ich rôznych variantoch – zamatová, farebná 
a pod./, neolitická revolúcia, priemyselná revolúcia, kultúrna revolúcia, bionická revolúcia (P. 
Virilio), vedecko-technická revolúcia, sexuálna revolúcia a pod. a identifikuje aj ich spoločné 
znaky. Uvedená komparácia by mala detailnejšie precizovať ústredný pojem práce – termín 
revolúcia. 
 

Súčasné média – oscilácia medzi tribalizmom a kozmopolitizmom 
Cieľom práce bude tematizovať ambivalentnú povahu súčasných médií, ktorá sa, okrem iného, 
prejavuje aj tým, že média na jednej strane prispievajú k polarizácii spoločnosti, a tým aj 
ku vzniku „kmeňového vedomia“ – tribalizmu (charakterizovaného nezmieriteľnou opozíciou 
priateľ – nepriateľ, naši – cudzí, my – oni) a na druhej strane majú schopnosť spájať rôznorodé 
a mobilizovať ľudí za spoločné ciele. Kritike bude podrobená prvá z uvedených polôh a budú sa 
hľadať možnosti, ako ju oslabiť prostredníctvom výučby ON a Mediálnej výchovy. 
 

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. 

 

 

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.    
 

Výchova k občianstvu a európanstvu v Slovenskej republike 

Cieľom práce je analýza procesu výchovy k občianstvu a európanstvu z hľadiska faktorov,  

ktoré ju podmieňujú a ovplyvňujú. Súčasťou diplomovej práce bude analýza doterajšieho 

obsahu vzdelávacích štandardov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania 

a návrhy zmien v obsahu a metodike vyučovania pri začleňovaní uvedenej problematiky do 

edukačného procesu. Európska dimenzia vo vzdelávaní a výchove. 

 
 
 



Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na základných a stredných školách 
Cieľom diplomovej práce bude priblížiť iniciatívy implementovať globálnu dimenziu do obsahu 
vzdelávania na základných a stredných školách. Súčasťou diplomovej práce bude analýza 
doterajšieho obsahu vzdelávacích štandardov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho 
vzdelávania a návrhy zmien v obsahu a metodike vyučovania pri začleňovaní globálneho 
vzdelávania do edukačného procesu. Globálna dimenzia vo vzdelávaní a výchove. 
 

Sekty – názorová pluralita alebo ohrozenie? 
Cieľom práce je vymedzenie špecifík pojmu sekta a prezentácia pôsobenia vybraných siekt 
v Slovenskej republike. Predstavenie výchovy k občianstvu ako nástroja na rozvoj tolerancie, 
práv a zodpovedností občana. 
 

Kresťanstvo ako kultúrny fenomén  

Cieľom práce je vymedzenie kresťanstva, jeho vývoja, kultúrnotvornej  a sociálnej funkcií 

v spoločnosti. Popis procesu diferenciácie kresťanstva, spoločné a rozdielne znaky jednotlivých 

prúdov. 

 

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.  
 

Rozvíjanie kompetencií na hodinách občianskej náuky 

Rozvíjanie kompetencií žiačok a žiakov 2. stupňa ZŠ prostredníctvom občianskej náuky. 
(rezervované pre: Suchanovská J.) 
 

Učiteľka/učiteľ občianskej náuky 
Kompetencie učiteľky/učiteľa občianskej náuky. Profesijné pedagogické 
kompetencie/spôsobilosti. 
 

Prierezové témy a ich uplatnenie na hodinách občianskej náuky 
Hľadanie možností prieniku, aplikácie prierezových metód v kurikulu občianskej náuky. 
 

Učebnice občianskej náuky  
Porovnanie a analýza učebníc občianskej náuky. Učebnicová politika. Hodnotenie učebníc 
učiteľkami/učiteľmi občianskej náuky, žiačkami/žiakmi. 
 

Ja ako občan, ja ako občianka 
Ako žiačky/žiaci vnímajú seba ako občanov/občianky. Formy participácie žiačok a žiakov na 
živote v miestnej komunite. Ako môžu žiačky/žiaci ako občania ovplyvňovať dianie 
v spoločnosti, vo svojom okolí.  

 
 
Mgr. Jozef Miškolci, PhD. 
 
Fenomén demokratických škôl a demokracie v školách+ 

Summerhill School v Anglicku a Sudbury School v USA sú fenoménom, ktoré spustili hnutie 
zakladania škôl po celom svete, ktoré stavajú na prísne demokratických princípoch vo všetkých 
oblastiach fungovania školy, vrátane možnosti študentov/iek voliť si vlastný obsah vzdelávania. 
Definícia „demokratickej školy“ a „demokratického vzdelávania“. Zmapovanie výskytu 
demokratických škôl vo svete, so zameraním na Európu a bývalý komunistický blok. 
Zmapovanie prvkov a praktík niekoľkých prípadových štúdií demokratických škôl. Blížia sa 
niektoré školy na Slovensku vízii demokratických škôl s ohľadom na uplatňovanie aspoň 
niektorých kľúčových prvkov zahraničných demokratických škôl? Empirický výskum a analýza 
odbornej literatúry. 
 
 

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. 



 
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. 
 

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. 
 

*  Pre napísanie tejto práce je znalosť anglického jazyka výhodou. 
+  Pre napísanie tejto práce je znalosť anglického jazyka nevyhnutnou podmienkou. 

 
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... 


