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TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ 2017/2018 
 
 
 
1. Štýl vyu čovania a motivácia žiakov k u čeniu  

Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej li-
teratúry a zistiť pomocou dotazníka pre žiakov alebo rozhovoru so žiakmi vplyv 
štýlov vyučovania na motiváciu žiakov k učeniu a navrhnúť opatrenia na zlep-
šenie stavu v praxi. 

 
2. Vplyv podmienok v rodine na u čenie a prospech žiakov  

Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej li-
teratúry a zistiť pomocou dotazníka pre učiteľov, ako vplývajú podmienky 
v rodine na učenie žiakov, a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu v praxi. 

 
3. Príčiny neprospievania žiakov 

Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej li-
teratúry a zistiť pomocou dotazníka pre učiteľov a žiakov súčasný stav príčin 
neprospievania a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu v praxi. 

 
4. Špecifiká práce s rómskym etnikom 

Cieľom ZP je zmapovať súčasný stav na základe analýzy odbornej literatúry, 
pomocou dotazníka pre učiteľov zistiť ich názory na prácu s rómskymi žiakmi 
a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu v praxi. 
 

5. Vybrané vyu čovacie metódy a ich uplatnenie na vyu čovacích hodinách 
náboženskej výchovy 
Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej li-
teratúry a v aplikačnej časti navrhnúť konkrétne uplatnenie vybraných vyučova-
cích metód na hodinách NV. 

 
6. Direktívny a nondirektívny prístup k vyu čovaciemu procesu  

Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej li-
teratúry a pomocou dotazníka pre učiteľov zistiť využitie direktívneho 
a nondirektívneho prístupu k vyučovaciemu procesu. 

 
7. Didaktická analýza nových u čebníc katolíckeho náboženstva  

ZP má teoreticko-aplikačný charakter. Jej cieľom je rozpracovať kritériá na di-
daktickú analýzu a na ich základe analyzovať nové učebnice katolíckeho nábo-
ženstva (na výber jednu učebnicu z prvého alebo druhého stupňa) a navrhnúť 
konkrétne opatrenia na ich zlepšenie. 

 
8. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete nábo ženská výchova  

Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať problematiku hodnotenia a klasifikácie žia-
kov v predmete náboženská výchova a na základe dotazníkovej metódy zistiť 
súčasný stav a názory učiteľov/žiakov na danú problematiku. 
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9. Obľúbenos ť a významnos ť predmetu náboženstvo/náboženská výchova 
na ZŠ 
ZP má teoreticko-empirický charakter. Jej cieľom je rozpracovať danú tému 
v teoretických východiskách a pomocou dotazníka pre žiakov ZŠ zistiť obľúbe-
nosť a významnosť predmetu náboženstvo/náboženská výchova.  
 

10. Žiaci ako teológovia. Teologizovanie so žiakmi na hodinách NV 
ZP má teoreticko-aplikačný charakter. Jej cieľom je teoreticky predstaviť a ana-
lyzovať „detskú teológiu“ ako teológiu detí, teológiu s deťmi a teológiu pre deti 
a z praxe uviesť konkrétne príklady využitia teologizovania so žiakmi na hodi-
nách NV.  

 
  

Poznámky: 
• Každá ZP má najskôr teoretické východiská, ktoré sú výsledkom analýzy od-

bornej literatúry. 
• Študenti si po konzultácii s vyučujúcimi na jednotlivých pracoviskách môžu 

zvoliť aj vlastnú tému, ktorá však musí zodpovedať požiadavkám záverečnej 
práce doplňujúceho pedagogického štúdia a ktorú musí schváliť školiteľ. 


