
Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 

 

 

Študijný odbor : Odborová didaktika  

 

Študijný  program :  didaktika dejepisu 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:  doc. PhDr. Miroslav KAMENICKÝ, CSc. 

Téma č. 1:   

Vyučovanie dejepisu u žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím 

History teaching of the pupils with mild mental disability 

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: 

Jezuitské stredné školstvo na Slovensku do roku 1773 

The Jesuit secondary schools in Slovakia to 1773 

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:  

Moderné koncepcie vyučovania dejín stredoveku a raného novoveku na stredných 

školách na Slovensku po roku 1989 

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

secondary schools in Slovakia after 1989 

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:  

Výučba dejepisu v susediacich stredoeurópskych krajinách po roku 1990 – príklad 

výučby v Rakúsku (potrebná znalosť nemčiny) 

History teaching in neighboring Central European countries after 1990 - an example of 

teaching in Austria (necessary German knowledge) 

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:    

Výučba dejepisu v susedných stredoeurópskych krajinách po roku 1990 – príklad  výučby 

v Maďarsku (potrebná znalosť maďarčiny) 

History teaching in neighboring Central European countries after 1990 - an example  of 

teaching in Hungary (the necessary knowledge of Hungarian) 

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: doc. Mgr. Pavol MATULA, PhD. 

 

Téma č. 1:  

Multiperspektívny prístup k analýze dokumentárnych filmov využiteľných pri výučbe 

dejepisu 

A multiperspective approach to documentary film analysis that can be used in history 

teaching 

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:  

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: 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:  

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: 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:  

Vzdelávacia funkcia múzea v kontexte výučby regionálnych dejín   

Educational function of the museum in the context of teaching regional history 

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:  

Digitalizácia obsahov dejepisného učiva slovenských dejín pre stredné školy 

Digitization of the contents of the history curriculum of the Slovak history for the 

secondary schools 

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. Róbert LETZ, PhD. 

Téma č. 1:  

Slovenské osobnosti 20. storočia v dejepisnom vyučovaní 

The Slovak personalities of the 20th century in history teaching 

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:  

Moderná výučba dejepisu v medziodborových súvislostiach 

The modern history teaching in interdisciplinary contexts 

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:  

Vysťahovalectvo  a migrácia ako historický fenomén v praxi modernej dejepisnej výučby 

Emigration and migration as a historical phenomenon in the practice of the modern 

history teaching 

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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


