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Študijný odbor : Odborová didaktika  

 

Študijný  program :  didaktika dejepisu 
 

 

Jazyk : slovenský 

 

 

Školiteľ :  prof. PhDr. Róbert  LETZ, PhD. 

 

Téma č. 1:  

Ako vyučovať o osobnostiach v dejepise. (Formy a metódy výučby o osobnostiach 

v dejepisnom vzdelávaní) 

How to teach about the personalities in history (Forms and methods of teaching about the 

personalities mentioned in the history education) 

Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                               prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                               v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                               stránok     

 

 

Téma č. 2:  

Dejiny vyučovania dejepisu v slovenskom prostredí  vo vzájomnom kontexte 

spoločenskopolitického vývoja a  formovania teórie  dejepisnej výučby. 

History of the history teaching in the Slovak environment in the context of the mutual 

social and political development and the formation of theory of the history teaching 

Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky : absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                               prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                               v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                               stránok     

 

 

Téma č. 3 :  

Predmet dejepis na slovenských školách v retrospektíve a perspektíve 

Subject history at Slovak schools in retrospect and prospect 

Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                               prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                               v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                               stránok     

 

 

 



Téma č. 4 :  

Výučba predmetu dejepis na slovenských školách v minulosti a súčasnosti  

Teaching of history at Slovak schools in the past and present   
Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky : absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                               prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                               v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

         stránok     

 

 

Téma č. 5:  

Vysťahovalectvo  z krajín Rakúsko-Uhorska  do USA ako historický fenomén v praxi 

modernej dejepisnej výučby 

Emigration from the countries of Austria-Hungary to the United States as a historical 

phenomenon in the practice of modern school historical teaching 

Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky : absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                               prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                               v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

          stránok     

 

 

 

 

Školiteľ :  doc. PhDr. Miroslav  KAMENICKÝ, CSc. 

 

Téma č. 1 : 

Učitelia zo Slovenska na nemeckých univerzitách a vysokých školách v období novoveku 

(1526 – 1918). 

The Slovak teachers at German universities and colleges in the modern period (1526-

1918). 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

Téma č. 2 : 

Úloha primárnych  historických  zdrojov  v teórii a  praxi dejepisnej výučby  

(komparácia  vývoja v prostredí stredoeurópskych  krajín ).     

The role of primary historical sources in the theory and practice of history teaching 

(comparing of the environment in Central European countries). 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

 



Téma č. 3: 

Jezuitské stredné školstvo na Slovensku do roku 1773. 

The Jesuit secondary schools in Slovakia in 1773 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

Téma č. 4: 

Moderné koncepcie vyučovania dejín stredoveku a raného novoveku na stredných 

školách na Slovensku po roku 1989. 

Modern concepts of history teaching in medieval and early modern times at the 

secondary schools in Slovakia after 1989. 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

Téma č. 5: 

Stredoeurópske kontexty v dejepisnej výučbe  

Central European context in the history teaching 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

 

Školiteľ :  doc. Mgr. Pavol  MATULA, PhD. 

 

Téma č. 1 : 

História "zachytená" v dobovom odeve. Iná stránka dejepisného učiva.   

Poznámka: externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

Téma č. 2 : 

Dobová tlač v perspektívach modernej didaktiky na príklade štúrovského hnutia  

The historical press in the perspectives of the modern didactics at the example of the 

Ľudovít Štúr´s movement  

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

 

 



ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

Téma č. 3 : 

Možnosti využitia komiksu pri výučbe svetových dejín 20. storoči 

Possibilities of using comics in world history teaching in the 20th 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

Téma č. 4 : 

Ľudovít V. Rizner – zavádzanie progresívnych pedagogických metód v školskej 

dejepisnej praxi, podľa vzoru J. A. Komenského, Fándlyho a Štúrovcov 

Ľudovít V. Rizner – introducing of the advanced pedagogical methods in school 

historiographical practice, according Comenius, Fándly and Štúr´s movement 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

Téma č. 5 : 

Socializmus a komunistický   socializmus v praxi výučby dejepisu na slovenských  

stredných školách   ( kvantitatívny empirický prieskum ). 

Poznámka: interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie,  dobrá znalosť anglického,  

                                prípadne aj iných svetových jazykov, komunikatívnosť, práca na PC,  

                                v prípade hlásenia na interné štúdium schopnosť tvorby internetových  

                                stránok     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Garant študijného programu : prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

Predseda odborovej komisie : prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

 

 


