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ZOZNAM TÉM  DOKTORANDSKÉHO  ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 
DIDAKTIKA DEJEPISU  

 
NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 

Jazyk : slovenský 

 
Školiteľ :   doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 

 
Téma č. 1 : Historický vývoj kurikúl k výučbe dejepisu na Slovensku od roku 1918  

do súčasnosti 
Historical development of curricula for teaching history in Slovakia from 1918 to 
the present 

 

Anotácia: Práca sa bude zaberať históriou vzdelávacích zámerov dejepisu na Slovensku 
i konkrétnym vývojom dejepisných   učebných osnov v jednotlivých historických etapách 
slovenských dejín. Kurikulá bude analyzovať  z hľadiska ich tvorby, obsahu i zamerania.  
Poznámka : môže byť 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 :   Výučba dejepisu v susediacich stredoeurópskych krajinách po roku 1990 –  
príklad výučby v Rakúsku 

  History Teaching in Neighboring Central European Countries after 1990 - an     
Example ofTeaching in Austria 

 
Anotácia: Práca sa bude zaoberať analýzou súčasnej  výučby dejepisu v Rakúsku.  Zvláštna 
pozornosť bude venovaná analýze rakúskych dejepisných  učebníc,  metodike ich tvorby 
a konkrétnym  špecifikám.   Práca bude tiež zameraná na otázky odrazu špecifík rakúskych 
dejín  v rakúskej dejepisnej výučbe.  
Poznámka : môže byť 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     
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Školiteľ :   prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 
 
 
Téma č. 1 :  Výtvarné umenie a jeho miesto v modernej dejepisnej výučbe      
                         The visual arts and their place in modern history education. 
 
Anotácia : Výtvarné umenie ako fenomén úzko súvisí s dejinami. Sprevádza človeka od 
pravekých jaskynných malieb až po súčasné umenie. Je sebavyjadrením človeka v konkrétnej 
historickej epoche, ktorú odzrkadľuje. Výtvarné umenie je jedinečný fenomén, ktorý sa dá 
využiť v modernej dejepisnej výučbe od najstarších dejín ľudstva po súčasnosť. Dizertačná 
práca zmapuje stav využívania výtvarného umenia v dejepisnom vyučovaní a navrhne 
spôsoby, ako zakomponovať výtvarné umenie čo najefektívnejšie do vyučovania dejepisu, 
aby plnilo svoju historickú, ale aj estetickú a motivačnú funkciu.   
Poznámka : môže byť 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 :   Vojna a mier ako problém vo vyučovaní dejepisu 

              War and peace as a problem in teaching history   
 
Anotácia : Otázka vojny a mieru je neodmysliteľnou súčasťou ľudských dejín. Ľudské dejiny 
sa často vysvetľovali ako dejiny vojen. Práca sa zameria na fenomén vojny a mieru 
v dejepisnom vzdelávaní. Pokúsi sa nájsť motiváciu pri hľadaní odpovedí na otázku pôvodu 
vojnových konfliktov v dejinách a spôsobu, ako najvhodnejšie tento fenomén interpretovať 
v dejepisnom vzdelávaní tak, aby vynikli hodnoty humanizmu a demokracie.   
Poznámka : môže byť 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 :    Migrácia ako historický fenomén v praxi modernej dejepisnej výučby 
                          Emigration and Migration as a Historical Phenomenon in the Practice of the 

Modern History Teaching 
 
Anotácia : Fenomén migrácie patrí k typickým fenoménom ľudských dejín od jeho počiatkov. 
Charakterizuje ho viacero faktorov: ekonomické, sociálne, ekologické, klimatické, etnické, 
náboženské. V praxi dejepisnej výučby sa tento fenomén chápe často atomizovane, bez 
vnútorných súvislostí. V dnešnom globalizujúcom sa svete, ktorý charakterizuje práve 
migrácia, je porozumenie tohto fenoménu osobitne dôležité. Preto sa ukazuje ako potrebné 
systematicky ho spracovať a ponúknuť riešenia, ktoré by sa dali využiť v praxi modernej 
dejepisnej výučby.  
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Poznámka : môže byť 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 :   prof. PhDr. Pavol Matula, PhD. 
 
Téma č. 1: Rozdiely v spracovaní  učiva spoločných dejín v českých a slovenských      
                     učebniciach         

         Differences in the treatment of common history in Czech and Slovak textbooks 
 
Anotácia: Zánikom spoločného štátu Čechov a  Slovákov 1. januára 1993 sa začali ďalšie 
osudy oboch národov uberať vlastnými cestami. Spoločné dejiny, ktoré mali dovtedy 
jednotný výklad, sa začali v novovzniknutých štátoch vyučovať rozdielne. Cieľom práce je 
prostredníctvom učebníc zistiť, v čom spočívajú tieto odlišnosti a analyzovať príčiny 
zdôrazňovania určitých faktov  či naopak vynechania iných, rovnako ako aj objasnenie ich 
rozdielnej interpretácie.  
Poznámka : môže byť 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:      Vyučovanie dejepisu na slovenských školách pomocou digitalizovaných  
                           obsahov učiva 

    Teaching history in Slovak schools using digitised content 
 
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je priniesť praktické pohľady a návody ako viesť hodiny 
dejepisu, na ktorých by žiaci prepájali poznatky z ostatných vyučovacích predmetov, učili sa 
pracovať samostatne a rozvíjali svoju kreativitu. Namiesto memorovania faktov by sa žiaci 
učili rozvíjať svoje kritické myslenie pri interpretácii prameňov a hľadaní informácií pomocou 
IKT techniky. Do jednotlivých tematických celkov štátneho vzdelávacieho programu by sa 
vhodne implementovali didaktické pomôcky a iný materiál, ktorý by bol zdigitalizovaný a 
voľne dostupný v online prostredí. Cieľom práce nie je len vytvárať nové pomôcky, ale taktiež 
prepojiť už existujúce nástroje. 
Poznámka:  môže byť 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     
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Téma č. 3:    Historické rolové hry v edukačnom procese 
 Teaching history using situational pc games in the educational process 
 

Anotácia: Hra na hrdinov  (angl. Role Playing Game, skr. RPG) je typ spoločenskej hry, pri 
ktorej sa hráči vžívajú do úloh imaginárnych osôb, alebo postáv, umiestnených do fiktívneho, 
alebo historického prostredia a snažia sa ako tieto postavy konať. Cieľom práce je analyzovať 
účinnosť ich využitia pri výučbe dejepisu a navrhnúť čo najefektívnejší model pri ich aplikácii.    
Poznámka : môže byť 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:     Pamäťové inštitúcie a ich miesto v didaktike dejepisu a v školskej praxi  
                          Memory institutions and their place in history didactics and school practice 
 
Anotácia: Práca sa venuje problematike edukačného pôsobenia pamäťových inštitúcií 
v kontexte výučby dejepisu. Ide o významné edukačné inštitúcie, ktoré sa podieľajú na 
kultivácii historického vedomia spoločnosti. Efektívna spolupráca so školami je aktuálnou 
témou domácej i zahraničnej didaktickej teórie i praxe. Cieľom je popísať vzťah učiteľov 
dejepisu k týmto inštitúciám, ako aj zistiť učiteľské preferencie smerom k nim a taktiež, aké 
je miesto pamäťových inštitúcií v ich výučbe. 
Poznámka : môže byť 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:    Dobová tlač v perspektívach modernej didaktiky na príklade štúrovského  
                         hnutia  
                         The contemporary press in the perspectives of modern didactics on the      
                         example of the Štúr movement 
 
Anotácia: Dobová tlač ako materiál formovania historického vedomia je užitočným 
prostriedkom, vďaka ktorému získajú žiaci neoceniteľný kontakt s históriou, ktorú môžu 
v rámci projektového vyučovania spracovať za pomoci moderných technológii. Perspektívy 
súčasnej didaktiky nám ponúkajú možnosti ako kreatívne učiť aj o často nepopulárnych 
kapitolách našich dejín, sprístupniť ich pre požiadavky dnešného kurikula a zároveň v žiakoch 
podporiť nadšenie a možnosť vlastnej sebarealizácie. Cieľom práce je zistiť súčasnú úroveň 
využitia dobovej tlače pri výučbe dejepisu a analyzovať možnosti jej zlepšenia. 
Poznámka : môže byť interný alebo externý doktorand  
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 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. Jaroslav Nemeš, PhD. 
 
Téma č. 1  :   Národné kultúrne pamiatky a možnosti ich využitia v školskej vzdelávacej  
                          praxi 
                           National cultural monuments and possibilities of their use in school          
                            educational practice 
 
Anotácia: Dizertačná práca bude mať za cieľ poukázať na bohatstvo národných kultúrnych 
pamiatok (hnuteľných i nehnuteľných) a ich nevyčerpateľné možnosti pre využitie v školskej 
vzdelávacej práci. Pamiatky majú vysoký didaktický potenciál nielen vo vyučovaní dejepisu, 
ale i pri vyučovaní ďalších predmetov (občianska výchova, náboženská výchova, dejiny 
umenia atď.). Práca bude mať teoretickú i praktickú časť. Bude vysvetľovať základné pojmy, 
opíše konkrétne pamiatky a predstaví ich možné využitie, prípadne pripraví plány na odborné 
exkurzie. Očakáva sa i vlastný výskum, prípadne príprava inovatívneho didaktického 
materiálu (pomôcky). 
Poznámka : môže byť 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   : Stereotypy o stredoveku v myslení slovenskej spoločnosti a v školstve 
                         Stereotypes about the Middle Ages in the thinking of Slovak society and  
                         education 
 
Anotácia: Dizertačná práca bude analyzovať vybrané stereotypy, príp. myšlienkové 
konštrukty a mýty, v ponímaní obdobia stredoveku v slovenskej spoločnosti. Bude tiež 
posudzovať význam vyučovania dejepisu, konkrétne stredovekých dejín, na tvorbu 
stereotypov, resp. na ich odbúravanie. V období 19. storočia, kedy sa formovali súčasné štáty 
a moderné národy, plnili svoje historické poslanie. Práca bude mať okrem teoretickej časti i 
praktickú časť, v ktorej sa budú odhaľovať jednotlivé konkrétne stereotypy, mýty a 
konštrukty a zisťovať, čo k nim viedlo, prečo a kedy vznikli. Očakáva sa vlastný autorský 
výskum problematiky stereotypov. 
Poznámka : môže byť 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     
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Školiteľ : doc. PhDr. Branislav Malík, PhD. 
  
Téma č. 1:   Filozofické, kulturologické a ideologické zázemie úvah o konci dejín, ich  
                       argumentačná opora a konzekvencie pre edukačnú prax 

        Philosophical, culturological and ideological background of the thoughts on the  
         end of history, their argumentative basis and consequences for education 

 
Anotácia: V práci budú tematizované rôzne teoretické varianty konca dejín a ich kultúrno-
historické pozadie, ideologické východiská, teoretická báza a argumentačná podpora. 
Kritickej reflexii bude podrobný primárne heglovský koncept dejín, ktorý ich vníma nielen 
ako priestor pre uskutočňovanie ľudskej slobody, ale zároveň aj ako priameho aktéra 
zapojeného do ľudského emancipačného procesu. Hegel v tejto súvislosti hovorí o „práci 
dejín“. Riešená bude preto aj otázka, prečo dnes už nikto túto prácu od dejín neočakáva a 
nepožaduje. Daná problematika bude posudzovaná aj z pohľadu iných názorových pozícií 
a ich teoretických východísk (P. Virilio, V. Flusser, F. Fukuyama a pod.) V úlohe faktorov, 
ktoré sú spájané s koncom dejín budú analyzované také fenomény ako rýchlosť (súčasný 
akcelerizmus), média (prechod od lineárnych abecedných kódov k plošným /obrazovým/), 
profanácia tradičných hodnôt a pod.  
Poznámka : môže byť 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:     Ústup historického vedomia, jeho príčiny a dôsledky pre občiansky život a  
                         edukačnú prax  

          The decline of historic consciousness, the reasons and consequences for civic life  
           and education 

 
Anotácia: Riešená bude otázka, prečo (aj prostredníctvom školskej edukácie) pestovať 
zmysel pre dejiny.  V záujme jej zodpovedania budú do riešenej problematiky zahrnuté 
nasledujúce témy: Význam historickej pamäte pre bytie človeka a príslušnej spoločnosti. 
Rôzne prístupy k vymedzeniu termínu „historické vedomie“. Typológia jednotlivých 
výskytových foriem historického vedomie (monumentálne, antikvárne, imperiálne, 
provinčné, etatistické a pod.). Príčiny zmien historického vedomia. Funkcie historického 
vedomia (najmä vo vzťahu k zachovávaniu integrity a identity príslušnej spoločnosti, resp. 
spoločenstva). Predmetom tematizácie budú tiež predpoklady vzniku historického vedomia, 
jeho dôsledky (vznik národov a národných štátov). Skúmané budú aj príčiny a dôsledky jeho 
ústupu. Tematizované budú aj spôsoby a dôvody aktivizácie historického vedomia a urobená 
bilancia kladov a záporov (benefitov a rizík) vyplývajúcich z cielenej mobilizácie historického 
vedomia. Miesto reflexívneho princípu v historickom vedomí. 
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Poznámka : môže byť 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:      Veľké príbehy ako výkladová figúra pri artikulácii historického času  
                          a interpretácii dejín a ich miesto vo výučbe dejepisu 

            Grand narratives as an explanatory device in the articulation of historic time  
            and interpretation of history and their place in history teaching 

 
Anotácia: Cieľom práce bude predstaviť možnú alternatívu k čisto chronologickému podaniu 
dejín, a to cestou ich artikulácie na určité významové jednotky prizmou veľkých príbehov 
(Great Narrative). Práca sa zameria na kľúčové charakteristiky veľkých príbehov, ich funkcie 
v ľudskom živote i v živote jednotlivých kultúr a národov. Tematizované budú príčiny ich 
ústupu z európskeho priestoru a súčasné pokusy o ich opätovnú revitalizáciu (Manuel 
Barroso, Klaus Schwab a ďalší). Posúdená bude aj otázka miesta mýtizácie (prípadne 
demýtizácie) dejín, resp. určitých dejinných udalostí (národných mýtov) nielen v kultúrnej 
pamäti príslušného národa, ale aj vo výučbe dejepisu. 
Poznámka : môže byť 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:           Analýza a typológia historických exkurzov uvádzajúcich študentov do  
                               štúdia príslušného vedného, resp. študijného odboru vo vybranom  
                               segmente stredoškolských a vysokoškolských učebníc 

                 The analysis and typology of historic excursions that introduce students to  
                 the study of individual scientific disciplines in a selected segment of  
                 textbooks for secondary schools and universities 

 
Anotácia: Témou práce nebudú dejiny vedy samotnej, ale predovšetkým to, ako sú tieto 
dejiny prezentované vo vybranom segmente stredoškolských a vysokoškolských učebníc. 
Klasickou výkladovou figúrou, ktorou sa začínajú takmer všetky propedeutické úvody do 
vedných disciplín zahrnutých do kurikula SŠ a VŠ, sú historické exkurzy mapujúce ich 
historickú genézu. Predmetom teoretickej reflexie bude ich analýza, cieľom ktorej bude 
identifikovať ich žánrové charakteristiky, typológia motívov, ktoré stáli v pozadí ich 
zaradenia do profilu príslušnej vednej disciplíny a tiež typológia možných prístupov k 
artikulácii dejín vied. Jedným z cieľov bude aj ich kritické posúdenie, zámerom ktorého bude 
poukázať na najčastejšie pochybenia, ktorých sa dopúšťajú autori, ktorí identitu danej vedy 
fundujú jej minulosťou. Predmetom kritiky budú najmä tie prístupy, ktoré vzťah danej vedy 
k jej dejinám najviac rozostrujú (kompilačného, antikvárneho, monumentálneho a pod.). 
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Poznámka : môže byť 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 : prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 
  
Téma č. 1:    Európske pedagogické koncepcie a priekopníci sociálnej výchovy v  
                        starostlivosti o rodinu, deti, mládež od 18. po 20. storočie 

             European pedagogical concepts and pioneers of social education in the care of       
             family, children, youth from the 18th to the 20th century 
 

Anotácia :  Témou dizertačnej práce bude spracovanie  sociálnej  problematiky výchovy 
z pohľadu historického vývinu pedagogického myslenia v Európe  vo vymedzenom období 
od novoveku po 20. storočie.  Ide o obdobie najvýraznejších zmien v aplikácii pedagogického 
myslenia v európskej tradícii.  Spoločensko- politické pozadie historických zmien  malo 
zásadný vplyv na rozvoj spôsobov formálneho vzdelávania a na vznik nových výchovných 
koncepcií, ktoré mali svojich významných  predstaviteľov. Cieľom práce je historicky  
zosumarizovať v danom období vývoj formálnej výchovy a vzdelávania, ale osobitným 
cieľom je zmapovať  aj vývoj neformálnej a sociálnej výchovy zameranej na deti, mládež a na  
výchovu v rodine. Výskumná časť dizertačnej práce bude vývoj výchovy v rodine skúmať 
najmä z pohľadu histórie každodennosti.  
Poznámka : môže byť 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:    Pedagogika 20. storočia v inšpiráciách súčasných alternatívnych  
                         a inovatívnych prístupoch výchovy a vzdelávania 
                        20th Century Pedagogy in the Inspirations of Contemporary Alternative and  
                         Innovative Approaches to Education 
 
Anotácia : Silný rozvoj pedagogiky 20. storočia, presadenie nového smerovania výchovy, 
najmä orientácia na dieťa, priviedol  pedagogiku ako vedu a teóriu  k revízií doterajších 
výchovno- vzdelávacích koncepcií.   Paradigmy pedagogického myslenia sa zmenili 
z filozoficko- historického pohľadu veľkými sociálnymi  zmenami a politickými udalosťami  
z konca 19. a celého 20. storočia. Osobitný význam nadobudli otázky pedagogickej 
antropológie, etiky, axiológie, ktoré sú výrazne determinované aj historicky. Okrem toho sa 
v pedagogike tohto obdobia zdôrazňovalo nové bohaté poznanie psychológie, lekárskych 
a spoločenských vied, čím sa inšpirovali viaceré pedagogické osobnosti k inováciám vo 
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výchove a v nových formách vzdelávania, čo bola éra vzniku alternatívnych škôl a koncepcií. 
Zámerom dizertačnej práce má byť hlbšie pochopenie axiologických kľúčových korelátov 
výchovy v  historických premenách uplynulého storočia. Etický kontext vo  výchove, idea 
ľudskej humanity a dôstojnosti  a ďalšie sa premietajú  do viacerých vyučovacích predmetov 
zaradených v našom školskom systéme – v etickej/ mravnej a prosociálnej výchove, 
v náboženskej, či občianskej výchove. Preto je aj z praktického hľadiska dôležitá  v 
učiteľskom vzdelávaní  v príprave tak budúcich učiteľov ako aj pre učiteľov z praxe zastúpenie 
poznania z  dejín vývinu pedagogického myslenia. Konkrétnejším cieľom dizertačnej práce 
bude výskum zameraný na učiteľov výchovných predmetov z alternatívnych a inovatívnych 
škôl. Výskumným zámerom je vyhodnotiť aké ideové myšlienky pedagogiky 20. storočia sa 
uplatňujú v alternatívnych školách a v inovatívnych prístupoch dnes.   
Poznámka : môže byť 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     
 
 
 
 
 
 
 
 


