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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:       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 

 

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:  Dešifrovanie a interpretácia karikatúr ako pomôcka pri výučbe dejín 20.  

                   storočia 

                   Decryption and interpretation of 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     

 

 

 

školiteľ:   prof. PhDr. Róbert LETZ, PhD. 

 

 

Téma č. 1 :  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. 2 : Vojna a mier ako problém vo vyučovaní dejepisu 

War and peace as a problem in 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     

 

 

 

 


