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TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ 2015/2016 
 
 
1. Názory u čiteľov na ich kontinuálne vzdelávanie . Cieľom ZP je teoreticky rozpraco-

vať problematiku na základe analýzy odbornej literatúry, zistiť pomocou dotazníkovej 
metódy súčasný stav a navrhnúť opatrenia na zlepšenie do praxe. 

 
2. Význam celoživotného vzdelávania v sú časnom období . Cieľom ZP je teoreticky 

rozpracovať problematiku na základe analýzy odbornej literatúry a na základe dotaz-
níkovej metódy zistiť názory respondentov. 

 
3. Učebnica ako základný didaktický prostriedok . Cieľom ZP je teoreticky rozpraco-

vať danú tému na základe analýzy odbornej literatúry, vrátane vyšpecifikovania sú-
časných problémov. 

 
4. Novšie koncepcie vyu čovania . Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na 

základe analýzy odbornej literatúry a pomocou dotazníkovej metódy zistiť názory uči-
teľov na „ideálne“ koncepcie vyučovania v podmienkach základných škôl alebo stred-
ných škôl. 

 
5. Osobnos ť učiteľa náboženskej výchovy . ZP má teoreticko – aplikačný charakter. 

Cieľom záverečnej práce je rozpracovať tému v teoretických východiskách a taktiež 
navrhnúť model osobnosti učiteľa náboženskej výchovy pre súčasné podmienky zá-
kladných a stredných škôl. 

 
6. Názory u čiteľov na sú časnú školskú reformu . Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať 

danú tému na základe analýzy odbornej literatúry a pomocou dotazníkovej metódy 
zistiť názory učiteľov na danú problematiku. 

 
7. Využitie informa čno komunika čných technológií (IKT) vo vyu čovaní nábožen-

skej výchovy . ZP má teoreticko-aplikačný charakter. Cieľom záverečnej práce je ok-
rem rozpracovania problematiky v teoretických východiskách aj vypracovanie kon-
krétnych modelov vyučovacích hodín náboženstva, na základe pedagogických doku-
mentov pre základné a stredné školy. 

 
8. Vyučovanie náboženskej výchovy na základných a strednýc h školách . Cieľom 

ZP je teoreticko – empirické spracovanie problematiky z pohľadu učiteľov nábožen-
skej výchovy. V empirickej časti pomocou dotazníka pre učiteľov zistiť súčasný stav 
vyučovania náboženskej výchovy a navrhnúť opatrenia na jej zefektívnenie v praxi. 

 
9. Možnosti zefektívnenia vyu čovania náboženskej výchovy na základnej alebo 

strednej škole . ZP má teoreticko – empirický charakter. Jej cieľom je rozpracovať 
danú tému v teoretických východiskách a pomocou dotazníka pre učiteľov a žiakov 
zistiť súčasný stav a možnosti zefektívnenia vyučovania náboženskej výchovy. 

 
10. Didaktická hra na hodinách náboženstva . Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať da-

nú tému z pohľadu odbornej literatúry a navrhnúť možnosti efektívneho využitia didak-
tických hier na hodinách náboženstva v konkrétnom ročníku. 

 
11. Využitie aktivizujícich vyu čovacích metód na hodinách náboženstva . Cieľom ZP 

je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej literatúry 
a v aplikačnej časti navrhnúť konkrétne modely vyučovacej hodiny náboženstva 
s využitím aktivizujúcich vyučovacích metód. 



 

2 

 
12. Didaktická analýza nových u čebníc katolíckeho náboženstva . ZP má teoreticko –

aplikačný charakter. Jej cieľom je rozpracovať kritériá na didaktickú analýzu a na ich 
základe analyzovať nové učebnice katolíckeho náboženstva (na výber jednu učebnicu 
z prvého stupňa) a navrhnúť konkrétne opatrenia na ich zlepšenie. 

 
13. Didaktická analýza nových pracovných zošitov katolí ckeho náboženstva . ZP má 

teoreticko – aplikačný charakter. Jej cieľom je rozpracovať kritériá na didaktickú ana-
lýzu a na ich základe analyzovať nové pracovné zošity katolíckeho náboženstva (na 
výber jednu učebnicu z prvého stupňa) a navrhnúť konkrétne návrhy na ich zlepšenie. 

 
14. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete nábožen ská výchova . Cieľom ZP je 

teoreticky rozpracovať problematiku hodnotenia a klasifikácie žiakova v predmete ná-
boženská výchova a na základe dotazníkovej metódy zistiť súčasný stav a názory uči-
teľov na danú problematiku. 

 
15. Sociálne zru čnosti u čiteľa náboženstva . Cieľom ZP je teoreticky spracovať sociál-

ne zručnosti pri vedení triedy a navrhnúť súbor sociálnych zručností učiteľa nábožen-
skej výchovy pre súčasné podmienky základných a stredných škôl. 

 
 
Študenti si po konzultácii s vyučujúcimi na jednotlivých pracoviskách môžu zvoliť aj vlastnú 
tému, ktorá však musí zodpovedať požiadavkám záverečnej práce doplňujúceho pedago-
gického štúdia. 


