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Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Študijný  program: didaktika dejepisu 

 

Jazyk : slovenský 

 

školiteľ:  doc. PhDr. Miroslav KAMENICKÝ, CSc. 

 

Téma č. 1: 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. 2:  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. 3:  Výučba dejepisu v susediacich stredoeurópskych krajinách po roku 1990 – 

príklad výučby v Rakúsku 

                     History Teaching in Neighboring Central European Countries after 1990 - an 

Example of Teaching in Austria 

Poznámka: môže byť interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  absolvované štúdium učiteľstva histórie,  potrebná znalosť nemeckého 

jazyka, 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 susedných stredoeurópskych krajinách po roku 1990 

príklad -   výučby v Maďarsku 

          History Teaching in Neighboring Central European Countries after 1990 –  

          an  Example  of Teaching in Hungary  

Poznámka: môže byť interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  absolvované štúdium učiteľstva histórie,  potrebná znalosť maďarského 

jazyka, 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:  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. 2:   Dešifrovanie a interpretácia karikatúr ako pomôcka pri výučbe dejín  

                    20. storočia 

                    Deciphering and Interpreting Cartoons as an Aid in Teaching the History  

                    of the 20th century 

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:  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. 4: 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: 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. 2: 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     

 

 

Téma č. 3: Veľké príbehy ako výkladová figúra pri artikulácii historického času  

                   a interpretácii dejín 

       Great Narratives as an Explanatory Figure in the Articulation of Historical  

       Time and Interpretation of History  

Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky:  absolvované štúdium učiteľstva histórie, prípadne príbuzného odboru, 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:  Problémy vyučovania dejepisu spojené s prechodom od literárnej kultúry  

                   k obrazovej 

       Problems of History Teaching Connected to the Transition from Literary  

       Culture to Pictorial 

Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie, prípadne príbuzného odboru, 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:  Audiovizuálne spracovanie tém zo slovenských dejín ako moderný nástroj  

                   výučby dejepisu 

       Audiovisual Processing of Topics from Slovak History as a Modern Tool for  

       Teaching History 

Poznámka: externý doktorand 

ďalšie poznámky:   absolvované štúdium učiteľstva histórie, prípadne príbuzného odboru, 

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. 

 


