
TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ 2018/2019

1. Štýl vyučovania a motivácia žiakov k učeniu
Cieľom ZP je je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej
literatúry a  zistiť  pomocou dotazníka pre žiakov, alebo rozhovoru so žiakmi,
vplyv štýlov vyučovania na motiváciu žiakov k učeniu a navrhnúť opatrenia na
zlepšenie stavu v praxi.

2. Názory učiteľov na inklúziu žiakov základných škôl do bežných škôl
ZP má charakter teoreticko-výskumný. Na základe analýzy odbornej literatúry 
a dotazníka pre učiteľov zistiť súčasný stav, konkrétne názory učiteľov na 
integráciu a inklúziu žiakov do bežných škôl.

3. Súčasný stav školského systému v Slovenskej republike
Cieľom ZP je okrem teoretického spracovania na základe zvolenej výskumnej 
metódy a vzorky učiteľov základných a stredných škôl zistiť ich názory na 
súčasný stav vzdelávania na základných a stredných školách, identifikovať 
problémy a zároveň návrhy na zlepšenie v edukačnej praxi.

4. Didaktické prostriedky v procese vyučovania
Okrem teoretického spracovania problematiky prínosom bude navrhnúť modely
vyučovacích hodín s ich konkrétnym využitím.

5. Nevhodné správanie žiakov a možnosti riešenia
Záverečná práca má teoreticko-výskumný charakter. Na základe dotazníka pre 
žiakov a učiteľov identifikovať príčiny nevhodného správania žiakov.

6. Záujmová činnosť mladých dospelých
Záverečná práca okrem teoretického spracovania priblíži konkrétne návrhy 
projektov vzhľadom na možnosti v budúcom pôsobení.

7. Šikanovanie ako sociálno-patologický jav na základných školách
Záverečná práca má teoreticko-výskumný charakter, pričom výskumná vzorka 
by mala pozostávať zo žiakov, učiteľov a rodičov.

8. Direktívny a non direktívny prístup k vyučovaciemu procesu
Cieľom ZP je teoreticky rozpracovať danú tému na základe analýzy odbornej
literatúry a pomocou dotazníka pre učiteľov zistiť  využitie direktívneho a non
direktívneho prístupu k vyučovaciemu procesu.

9. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v predmete náboženská výchova. 
Cieľom  ZP  je  teoreticky  rozpracovať  problematiku  hodnotenia  a klasifikácie
žiakova v predmete náboženská výchova a na základe dotazníkovej  metódy
zistiť súčasný stav a názory učiteľov/žiakov na danú problematiku.
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10. Obľúbenosť  a významnosť  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
obľúbenosť a významnosť predmetu náboženstvo/náboženská výchova. 

11. Žiaci ako teológovia! Teologizovanie so žiakmi na hodinách NV.
ZP má teoreticko – aplikačný charakter. Jej cieľom je teoreticky predstaviť a
analyzovať „detskú teológiu“ ako teológiu detí, teológiu s deťmi a teológiu pre
detí a uviesť konkrétne príklady z praxe využitia teologizovania so žiakmi na
hodinách NV. 

12. Náboženská výchova a hodnotová orientácia žiakov
ZP má teoreticko – empirický charakter. Jej cieľom je rozpracovať danú tému
v teoretických východiskách a pomocou dotazníka pre žiakov SŠ zistiť  vzťah
medzi  hodnotovou  orientáciou  žiakov  s  vyučovacím  predmetom
náboženstvo/náboženská výchova. 

 
Poznámky:

 Každá  ZP  má  najskôr  teoretické  východiská,  ktoré  sú  výsledkom analýzy
odbornej literatúry.

 Študenti  si  po konzultácii  s vyučujúcimi na jednotlivých pracoviskách môžu
zvoliť aj vlastnú tému, ktorá však musí zodpovedať požiadavkám záverečnej
práce doplňovacieho pedagogického štúdia a ktorú musíu schváliť školiteľ.
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