
Témy bakalárskych prác pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky  

v kombinácii na akademický rok  AR 2019/2020 
 
 

 

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. 
 

1. Spolupráca učiteľa a sociálneho pedagóga pri riešení výchovných problémov žiakov 

The Cooperation of Teacher and Social Pedagogue in Solving of Educational Problems 

of Pupils 

Anotácia: Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. V teoretickej časti práce sa 

autor/ka bude venovať porovnaniu profesijných kompetencií učiteľa a sociálneho pedagóga 

z hľadiska ich participácie na prevencii a riešení výchovne problémového správania žiakov, 

ako aj opisu možností riešenia výchovných problémov žiakov. V empirickej časti bude úlohou 

autora/ky pomocou dotazníka alebo obsahovej analýzy interných dokumentov školy zistiť 

a opísať podoby spolupráce učiteľa so sociálnym pedagógom pri riešení výchovných 

problémov žiakov.       

 

 

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. 

 

1. Analýza výchovných programov pre školské kluby detí 

Analysis of educational programs for the after-school clubs 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a porovnať verejne prístupné výchovné 

programy školských klubov detí a zistiť ich obsahové zameranie. Úlohou autora je nájsť 

špecifiká jednotlivých programov, zhodnotiť ich silné a slabé stránky a navrhnúť zlepšenia 

v tejto oblasti. V teoretickej časti bakalárskej práce sa autor bude venovať najmä výchove 

v ŠKD, a to v legislatívnej – formálnej a obsahovej rovine a pedagogickej dokumentácii. 

Autor sa tiež zameria na výchovu v ŠKD, výchovu mimo vyučovania, téme zážitkové učenie 

sa a voľnočasové aktivity. Tieto poznatky budú neskôr prepojené s aplikačnou časťou, kde 

študent na základe teoreticej prípravy preskúma výchovné programy rôznych školských 

klubov detí. Charakter bakalárskej práce: teoreticko-aplikačný. 

 

2. Súbor voľnočasových aktivít pre výchovu vo vybranom školskom zariadení  

Collection of free time activities for education at a school facility 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť súbor voľnočasových aktivít pre výchovu vo 

vybranom školskom zariadení. V teoretickej časti bakalárskej práce sa autor bude venovať 

charakteristike a poslaniu vybraných školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu vo 

voľnom čase alebo výchovu mimo vyučovania. Na základe teoretickej prípravy autor vytvorí 

voľnočasové aktivity, ktoré prostredníctvom aktívnej záujmovej činnosti a zážitkového učenia 

sa rozvíjajú najmä osobnostné a sociálne kompetencie žiakov. Charakter bakalárskej práce: 

teoreticko-aplikačný. 

 

 

 

 



PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.  
 

1. Využívanie odmien a trestov v rodinnej výchove  

Using of rewards and punishments in family education 

Anotácia: Bakalárska práca je orientovaná na problematiku odmien a trestov so zameraním sa 

na ich uplatňovanie v rodinnej výchove. Zámerom práce je na základe rozpracovania 

teoretických východísk prostredníctvom vybranej kvanititatívnej metódy empiricky skúmať 

odmeňovanie a trestanie detí v rodinách z rôznych aspektov. Bakalárska práca ma teoreticko-

empirický charakter.  

 

 

2. Hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže v súčasnosti 

Value orientation of youth at present 

Anotácia: Bakalárska práca sa zameriava na hodnotovú orientáciu stredoškolskej mládeže v 

súčasnosti z teoreticko-empirického hľadiska s využitím vybranej kvantitatívnej výskumnej 

metódy. Práca sa primárne zameriava na analýzu hodnôt súčasnej mládeže z hľadiska ich 

preferencií a v tomto kontexte rozpracováva aj determinanty formovania hodnotovej 

orientácie stredoškolskej mládeže. Bakalárska práca ma teoreticko-empirický charakter.    
 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 
 

1. Dôležitosť procesu výučby pre úspešnosť žiakov v učiteľskom diskurze 

The Importance of Teaching and Learning Process on Students Success' by Discourse of 

Teachers 

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na skúmanie názorov učiteľov na  proces výučby v 

stredných školách v súvislosti s úspešnosťou žiakov. Uplatní sa kvalitatívna metodológia na 

zisťovanie, analyzovanie a konceptualizovanie procesu výučby v diskurze učiteľov. Cieľom 

práce je definovať význam procesu výučby, ktorý prikladajú učitelia na základe opory vo 

faktoch získaných od nich.   

 

 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.  

1. Rodičia v úlohe partnerov školy 

Parents in the role of school partners 

Anotácia: Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Bakalárska práca identifikuje 

problémové oblasti spolupráce rodiča a školy. Jej empirická časť je zameraná na zisťovanie 

a popísanie očakávaní a požiadaviek vedúceho pedagogického zamestnanca a rodičov v rámci 

riešení  problémových oblastí. Na zisťovanie uvedených skutočností budú použité výskumné 

nástroje dotazník a rozhovor. 

  

2. Možnosti využívania dotykových technológií vo vyučovaní vybraného predmetu na 

vybranom stupni vzdelávania 

The possibilities of using touch technologies in teaching of selected subject at the selected 

level of education 

Anotácia: Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej rovine 

bakalárska práca analyzuje možnosti využitia dotykových technológií vo vyučovacom procese 

na vybranom stupni vzdelávania. V aplikačnej rovine bude hlavným cieľom tvorba návrhu 



cvičení s využitím dotykových technológií pre vyučovanie vybraného predmetu na vybranom 

stupni vzdelávania.  

 

 

Mgr. Peter Ostradický  

 

1. Didaktické rozhodovanie sa začínajúceho učiteľa 

Didactic decision making of a novice teacher 

Anotácia: Bakalárska práca teoreticky a empiricky elaboruje problematiku didaktického 

rozhodovania sa začínajúceho učiteľa s využitím kvalitatívnej metodológie. Práca sa zacieľuje 

na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich didaktické rozhodovanie sa učiteľa a s ním spojený 

proces utvárania či pretvárania subjektívnych teórií učiteľa t.j. (t. z.) jeho spôsobov 

uvažovania, rozhodovania sa, (ne)konania, prostredníctvom každodenných rituálov vo 

výučbe. Kvalitatívne skúmanie má za cieľ získať interpretácie subjektov výskumu 

o skúmanom fenoméne s využitím metód pozorovania, hĺbkového rozhovoru, životnej krivky.   

Kľúčové slová: učiteľ, didaktika, koncepcia výučby, kvalitatívna metodológia.  

 

 

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
 

1. Hlavné tendencie výsledkov slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti 

v medzinárodnom zisťovaní PISA 

Mayor Tendency of Slovak Pupils Results in Reading Literacy in PISA 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je na základe spracovania výsledkov PISA v rokoch 2000 

– 2015 spracovať vývinové tendencie výsledkov žiakov v čitateľskej gramotnosti a ich 

porovnanie s inými štátmi. Čiastkovým cieľom bude porovnanie výsledkov so zisteniami 

a odporúčaniami slovenskej školskej inšpekcie v danom období. Metódy výskumu: Analýza 

literárnych prameňov, syntéza poznatkov, komparácia, dotazník, riadený rozhovor. 
 
 

Mgr. Ing. Jozef Strakoš, PhD. 
 

1. Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe 

Induction of Novice Teachers 

Anotácia: Bakalárska práca rozpracuje teoretické východiská uvádzania začínajúcich učiteľov 

do praxe, bude skúmať jeho realizáciu v praxi ZŠ (SŠ) a identifikuje jeho konkrétne 

problémy. Práca má teoreticko-empirický charakter. 

 

2. Poradenstvo a pomoc začínajúcim učiteľom 

Guidance and Support for Novice Teachers 

Anotácia: Bakalárska práca rozpracuje teoretické východiská poradenstva a pomoci 

začínajúcim učiteľom, bude skúmať v praxi ZŠ (SŠ) používané prostriedky ich poskytovania 

začínajúcim učiteľom a identifikuje jeho konkrétne problémy. Práca má teoreticko-empirický 

charakter. 

 

 

 

 



Ing. Eva Tóblová, PhD. 
 

1. Uplatnenie didaktických hier vo vyučovacom procese na ZŠ 

Application of didactic games in the teaching process at elementary schools 

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na uplatnenie didaktických hier vo vyučovacom 

procese, na zistenie toho, ktoré konkrétne didaktické hry sú využívané na ZŠ. Empirická časť 

práce za venuje analýze didaktických hier na základe skúmania postojov žiakov a učiteľov na 

ZŠ. Bakalárska práca má teoreticko empirický charakter. Na overenie budú využité 

kvantitatívne metódy prieskumu. 

 

2. Interaktívne a aktivizujúce vyučovacie metódy z pohľadu študentov učiteľstva 

Interactive and Activating Teaching Methods from the Teacher Students' View 

Anotácia: Bakalárska práca je zameraná na využitie interaktívnych a aktivizujúcich metód vo 

vyučovacom procese. Cieľom práce je zistiť, aká je spätná väzba využívaných vyučovacích 

metód na základe pozorovania zo strany študentov – budúcich učiteľov. Bakalárska práca má 

teoreticko empirický charakter. Na overenie budú využité kvantitatívne metódy prieskumu. 

 

 

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
 

1. Osobnosť učiteľa v islame 

Personality of the teacher in Islam 

Anotácia: Povinnosť získavať poznanie je zakotvená v Koráne a je pre moslimov svätou 

povinnosťou. Osobnosť učiteľa, ktorý toto poznanie pochádzajúce od Alaha sprostredkuje, 

musí mať určité kvality, bez ktorých mu nebude umožnené pôsobiť vo výchovno - 

vzdelávacom procese v moslimskom školstve. Cieľom práce je prezentovať, aké kvality musí 

spĺňať osobnosť učiteľa v islame a ako sa majú tieto kvality prejavovať v jeho profesionálnom 

a súkromnom živote. Konkretizáciou zistených skutočností budú ukážky zo životopisov 

vybraných učiteľov v islame, ktorých osoba a dielo zanechali trvalú stopu v dejinách tohto 

náboženstva. Základnou metódou práce je analýza odbornej literatúry v slovenčine a cudzích 

jazykoch. Výskum témy sa začne analýzou vybraných koránových a hadísových textov, 

a následne sa pristúpi k analýze interpretácie ich učenia a zásad v súčasnej odbornej literatúre, 

ako aj výberu relevantných ukážok z biografií veľkých učiteľov islamu.  

 

 

Mgr. Róbert Zsembera 
 

1. Učiteľ v súradniciach času a priestoru v procesoch rozvoja školstva    

Teacher in axis time and space educational policy 

Anotácia: Bakalárska práca je orientovaná na profesiu učiteľa v kontexte implementovaných 

a pripravovaných zmien v procesoch rozvoja školstva, na postavenie učiteľa a jeho 

kompetencie. Práca má teoreticko-prognostický charakter. 

 



Témy diplomových prác pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky 

v kombinácii na akademický rok  AR 2019/2020 
 

 

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. 
 

1. Ďalšie vzdelávanie stredoškolských učiteľov 

Further Education of Secondary School Teachers  

Anotácia: Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. V teoretickej časti práce bude 

úlohou autora/ky objasniť základné pojmy, ako ďalšie vzdelávanie, kariérny rast a kariérová 

pozícia, vychádzajúc nielen z platnej legislatívy. V empirickej časti sa diplomant/ka zameria 

na skúmanie vzdelávacích potrieb, motivácie, obsahového zamerania a možností ďalšieho 

vzdelávania učiteľov stredných škôl, a to prostredníctvom dotazníka.  

 

 

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. 
 

1. Didaktické hry ako metóda aktivizácie žiakov v edukačnom procese 

Didactic games as a method for activating pupils in the educational process 

 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom vybraných didaktických hier 

aktivizovať žiakov na vyučovaní. Autor si na základe teoretickej analýzy aktivizujúcich 

didaktických metód vytvorí štyri plány vyučovacích hodín, ktoré potom reálne aplikuje v 

praxi vo výchovno-vzdelávacom procese na vybranej škole. Neskôr priebeh a výsledok jeho 

výučby overí metódou fókusovej skupiny s participantmi výskumu. Tieto výsledky neskôr 

pretaví do praktických odporúčaní pre pedagogickú prax. Charakter diplomovej práce: 

teoreticko-empirický. 

 

2. Formovanie kritického myslenia žiakov na strednej škole 

Developing critical thinking of pupils at secondary school 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom metód na rozvoj kritického myslenia 

formovať pozitívne vlastnosti, hodnoty, postoje, zručnosti žiakov na vybranej strednej škole 

na základe vecnej argumentácie, diskusie a vlastnej aktivizácie žiakov. Úlohou autora bude 

v súlade s teoretickou analýzou problematiky vytvoriť praktické úlohy na rozvoj kritického 

myslenia vo vyučovaní, ktoré budú zamerané na výchovu k tolerancii a boj proti 

extrémistickým prejavom v škole. Autor diplomovej práce vytvorí skupinu žiakov, ktorá 

absolvuje tréning sociálnych zručností zameraných na problematiku kritického myslenia 

u mládeže a výsledky svojho skúmania overí prostredníctvom metódy dotazníka a rozhovoru. 

Charakter diplomovej práce: teoreticko-empirický. 
 

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.  
 

1. Tresty v prostredí rodinnej výchovy 

Punishment in family education 

Anotácia: Diplomová práca je venovaná aktuálnej a významnej problematike trestov 

aplikovaných pri výchove detí v rodinnom prostredí z teoreticko-empirického hľadiska. 

Vychádzajúc z rozpracovania teoretických východísk a následných empirických zistení 



realizovaných vybranou metódou kvantitatívneho výskumu je zámerom práce zistiť súčasné 

preferencie rodičov pri výchove detí z hľadiska trestania.  

 

2. Fyzické tresty v súčasnej rodinnej výchove 

Physical punishment in the present family education 

Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie vo výchove prostredníctvom 

fyzických trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove. Hlavným zámerom je 

vymedzenie teoretických východísk a realizovanie empirických zistení vo vzťahu k fyzických 

trestom aplikovaným v rodinnej výchove z hľadiska súčasnosti. Empirické zistenia sa budú 

realizovať prostredníctvom vybranej metódy kvantitatívneho, príp. kvalitatívneho výskumu. 

 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 
 

1. Výučba pedagogiky na stredných odborných školách v učiteľskom diskurze  

The Teaching of Pedagogy in Secondary Professional School by  Discourse of Teachers 

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na skúmanie názorov učiteľov predmetu pedagogika 

na stredných odborných školách. Uplatní sa kvalitatívna metodológia na zisťovanie, 

analyzovanie a konceptualizovanie stavu výučby pedagogiky v diskurze učiteľov. Cieľom 

práce je definovať význam výučby pedagogiky, ktorý prikladajú učitelia tohto predmetu na 

základe opory vo faktoch získaných od nich.   

 

2. Postfaktuálna epocha a jej dopad na charakter uvažovania žiakov a učiteľov 

The Influence of Post-Truth Age on Character of Students and Teachers Thinking 

 

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na skúmanie názorov učiteľov a žiakov viažucich sa 

na postfaktuálnu epochu, ktorej sú súčasťou. Ide o zisťovanie (s využitím kvalitatívnej 

metodológie) toho, ako si učitelia a žiaci konceptualizujú pravdu ukotvenú v učive, aké 

významy jej pripisujú, a či a ako dosahujú konsenzus v jej vzájomnom prijímaní. Cieľom 

práce je pertraktovať význam pravdy ukotvenej v učive z aspektu vyučujúcich a učiacich sa 

subjektov a spôsoby jej spoločného prijatia v procese výučby.  
 

 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.  
 

1. Reminiscencie budúcich učiteľov na školu 

Reminiscence of Future Teachers at School 

Anotácia: Práca je zameraná na opísanie základných rámcov minulých skúseností študentov 

učiteľstva na školu. Identifikovanie kognitívnych konštruktov vlastnej skúsenosti so školou 

u študentov pedagogickej fakulty. Práca má empirický charakter s využitím kvalitatívneho 

výskumu. Analýza krátkych esejí študentov.  

 

2. Podpora autonómie žiakov a vnútorná motivácia k učeniu sa 

Support of autonomy and intrinsic motivation to learning 

Anotácia: Cieľom práce je vymedziť základné prvky sociálneho kontextu školy, ktoré sú 

spojené s podporou samostatnosti v rozhodovaní a opísať ich vplyv na rozvoj vnútornej 

motivácie k učeniu sa. V teoretickej časti práca s evidence-based in education. Práca má 

empirický charakter s využitím kvantitatívnej metodológie – kvázi experiment. 
 

 



Mgr. Adriana Nagyová, PhD.  

1. Očakávania vedúcich pedagogických zamestnancov od pregraduálnej prípravy 

študentov  učiteľstva pedagogiky v kombinácii    

Expectations of head teachers from undergraduate preparation of teachers of pedagogy 

in combination 

Anotácia: Diplomová práca je zameraná na teoretickú analýzu očakávaní a požiadaviek 

súčasných vedúcich pedagogických zamestnancov od prípravy študentov učiteľstva 

pedagogiky na učiteľské povolanie. Práca má teoreticko-empirický charakter. Na zisťovanie 

uvedených skutočností budú použité výskumné nástroje dotazník a rozhovor. 

 

2. Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy 

Assessment and development of pedagogical staff of the school 

Anotácia: Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Diplomová práca sa venuje 

teoretickej analýze požadovaných kompetencií pedagogických zamestnancov školy z pohľadu 

vedúceho pedagogického zamestnanca. Zároveň sa zameriava na zisťovanie metód, ktoré 

vedúci pedagogický zamestnanec používa pri hodnotení požadovaných kompetencií 

u pedagogických zamestnancov. Na zisťovanie uvedených skutočností budú použité 

výskumné nástroje dotazník a rozhovor. 

 

 

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
 

1. Postavenie učiteľa v dokumentoch slovenskej vzdelávacej politiky 

Situation of Teacher in the Documents of Slovak Educational Policy 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy programových dokumentov 

decizívnej sféry spracovať prehľad názorov, odporúčaní a opatrení na postavenie učiteľa 

v slovenskej spoločnosti a konfrontovať návrhy opatrení so súčasným skutkovým stavom.  

Metódy výskumu: Analýza literárnych prameňov, syntéza poznatkov, komparácia, dotazník, 

riadený rozhovor. 

 

2. Bolonský proces a reforma vysokých škôl v Slovenskej republike 

Bologna Process and  Higher Education Reform in the Slovak republic 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy dokumentov bolonského procesu 

a legislatívnych a programových dokumentov decizívnej sféry v Slovenskej republike 

porovnať medzinárodné bolonské odporúčania s dosiahnutými výsledkami v Slovenskej 

republike v sektore vysokých škôl. 

Metódy výskumu: Analýza literárnych prameňov, syntéza poznatkov, komparácia, dotazník, 

riadený rozhovor. 
 

 

Mgr. Ing. Jozef Strakoš, PhD. 
 

1. Entuziazmus učiteľa 

Teacher Enthusiasm 

Anotácia: Diplomová práca rozpracuje teoretické východiská entuziazmu učiteľa ZŠ (SŠ) a 

vytvorí výskumný nástroj na jeho skúmanie. Práca má výskumno-vývojový charakter 

a vyžaduje prácu s literatúrou v anglickom jazyku.  

 

 



2. Prostriedky profesijného rozvoja učiteľa  

Tools for Professional Development of Teachers 

Anotácia: Diplomová práca skúma v súčasnosti používané prostriedky profesijného rozvoja 

učiteľov vo vybraných krajinách a identifikuje tie, ktoré by sa mohli uplatniť v rámci 

profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. Práca má teoreticko-empirický charakter 

a vyžaduje prácu s literatúrou v anglickom jazyku. 

 

 

Ing. Eva Tóblová, PhD. 
 

1. Uplatnenie aktivizujúcich vyučovacích metód vo výučbe 

Application of Activating Teaching Methods in Teaching 

Anotácia: Diplomová práca sa venuje teoretickej analýze aktivizujúcich vyučovacích metód. 

V empirickej časti práce sa zaoberá zisťovaním a overovaním konkrétnych aktivizujúcich 

vyučovacích metód. Diplomová práca má teoreticko empirický charakter. Na overenie budú 

využité kvantitatívne metódy výskumu.  

 

2. Postoje učiteľov stredných škôl k aktivizujúcim vyučovacím metódam 

The attitude of secondary school teachers towards activating teaching methods 

Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aktivizujúcimi vyučovacími metódami a ich využití na 

vybranej strednej škole. Práca sa venuje vymedzeniu základných faktorov, ktoré ovplyvňujú 

výber vyučovacej metódy. V empirickej časti práce sa analyzuje stav využívania 

aktivizujúcich vyučovacích metód na vybranej strednej škole a zisťuje sa, aký k nim majú 

prístup učitelia. Diplomová práca má teoreticko empirický charakter. Na overenie budú 

využité kvantitatívne metódy výskumu. 

 

 

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 
 

1. Spiritualita študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave      

Spirituality in students of the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava 

Anotácia: Hoci sa na jednotnej definícii spirituality odborníci stále nedokážu zhodnúť, jej 

prítomnosť v živote jednotlivca a spoločnosti je nepopierateľným faktom. Definuje a formuje 

človeka ako bytosť, ktorej jednotlivé aspekty života pochopíme iba v rámci holistického 

prístupu. Cieľom práce je prakticky zistiť a následne vo svetle teoretických poznatkov 

interpretovať výskyt spirituality v radoch súčasných vysokoškolských študentov. Teoretická 

analýza fenoménu spirituality na základe odbornej literatúry v slovenčine a cudzích jazykoch 

bude konfrontovaná so zisteniami empirického výskumu kvantitatívnou metódou. Prítomnosť 

a aspekty spirituality študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského sa budú 

zisťovať pomocou renomovaného dotazníka FICA Spiritual Assessment Tool, ktorý zostavili 

Dr. Christina M. Puchalski a kolektív.  
 

 

2. Vyučovanie náboženstva v postmodernej spoločnosti a jeho nároky na učiteľa     

Teaching religion in the postmodern society and its demands on the teacher  

Anotácia: Náboženská výchova je vyučovacím predmetom na základných školách 

a gymnáziách, resp. stredných školách, ktorý vyvoláva antagonistické postoje vo vzťahu 

k svojej opodstatnenosti najmä u rodičov žiakov, ktorí si ho môžu, ale nemusia zvoliť. 

Zameranie tohto predmetu totiž interferuje s najhlbšími existenciálnymi presvedčeniami 

a hodnotovým systémom človeka alebo rodiny.  V súčasnej postmodernej spoločnosti, keď 



stret svetonázorov, kultúr, náboženstiev a hodnôt kulminuje, sú osobnostné a odborné 

požiadavky na učiteľov náboženstva náročné vo viacerých aspektoch, ktoré sa budú zisťovať 

kvalitatívnou metódou hĺbkového rozhovoru (In Depth Interview) a následne interpretovať vo 

svetle teoretických poznatkov získaných z odbornej literatúry v slovenčine a cudzích 

jazykoch. Cieľom práce je zistiť, aké sú súčasné nároky na učiteľov náboženstva, ktorí si 

robia svoju prácu s plným nasadením, láskou a záujmom o svojich žiakov. 
 

 
 

 


