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Obhajoba habilitačnej práce



Habilitačná práca má teoreticko-aplikačný 

charakter. Hlavným cieľom je na základe 

dostupnej literatúry analyzovať problematiku 

náboženskej výchovy, definovať ju z hľadiska 

rozvoja náboženských kompetencií žiakov, 

aplikovať získané poznatky do aktuálnej situácie 

a priniesť riešenie inovovaným návrhom 

vyučovania náboženstva v súčasnosti.



Chápať náboženskú výchovu ako rozvoj 
náboženských kompetencií žiaka poukazuje na 
jasnú zmenu perspektívy vyučovania: pozerať sa 
na vyučovanie z pohľadu žiakov. 

Ide o zmenu kultúry vyučovania a zároveň aj 
o premenu kultúry samotnej školy. Ide 
o didaktický postoj, teda o zmenu didaktickej 
perspektívy, ktorá berie vážne predovšetkým 
žiakov, ktorí sú prvoradými aktérmi vzdelávania.



Habilitačná práca je obsahovo rozdelená na 

dve základné časti. 

 Prvá časť sa venuje školskému kontextu 

náboženskej výchovy a jeho súčasnému stavu, 

najmä z hľadiska učebných osnov 

a samotného obsahu kurikula.

 Obsahom druhej časti je uchopiť náboženskú 

výchovu ako rozvoj náboženských 

kompetencií.



I. Kontext a súčasný stav NV

 NV v kontexte reformy školstva na Slovensku

 Súčasný stav kurikula NV / Pohľad učiteľov 

na súčasné kurikulum NV

II. NV a rozvoj náboženských kompetencií

 NV a rozvoj kompetencií

 Rozvoj náboženských kompetencií v NV / 

Návrh kurikula NV pre stredné a úplne stredné 

vzdelávanie



Z hľadiska metodológie používame v habilitačnej 

práci v prvom rade analyticko-syntetickú metódu. 

 Skúmali sme objektívnu skutočnosť náboženskej 

výchovy z hľadiska jej historického vývinu, ale aj 

na základe analýzy vplyvov súčasnej školskej 

reformy na vyučovanie náboženstva v škole.

 Analyzujeme vývinové etapy kurikula náboženskej 

výchovy a jeho súčasný stav, ktorý sa pokúšame 

ozrejmiť aj na základe empirického prieskumu

medzi učiteľmi náboženstva/náboženskej výchovy. 



 V druhej časti používame aj komparáciu

jednotlivých didaktických koncepcií vyučovania 

náboženstva. 

 Na základe komparácie kompetenčných modelov, 

ktoré sa zaoberajú problematikou náboženských 

kompetencií, prinášame nakoniec konkrétnu 

aplikáciu daných poznatkov do konkrétneho 

návrhu nového modelu náboženskej výchovy

na Slovensku, s konkrétnym kurikulom pre stredné 

a úplne stredné vzdelávanie.



Vychádza zo základného pojmu náboženskej 

kompetencie U. Hemela, ktorý chápeme ako naučiteľnú 

schopnosť zodpovedného vzťahu k vlastnej viere, ako aj 

k viere alebo náboženstvu iných.

Inšpiruje sa modelom R. Englerta, ktorý obsahuje päť 

základných náboženských kompetencií, ktoré rozvíja 

vyučovací predmet náboženská výchova: náboženské 

poznanie, schopnosť teologicky klásť otázky 

a argumentovať, schopnosť duchovného vnímania 

a vyjadrovania, schopnosť etického zdôvodnenia a 

schopnosť aplikovať náboženstvo a vieru do života. 

KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



Náboženské kompetencie žiaci nadobúdajú tak, že sa 

konfrontujú s náboženskými poznatkami, tieto vzájomne 

prepájajú a vedia ich aplikovať, napr. podľa nich hodnotiť 

alebo ich uskutočňovať v konkrétnych životných 

situáciách. 

Edukačný proces je zameraný na náboženské 

vedomosti, ale aj na schopnosť nábožensky vnímať 

skutočnosť, chápať náboženskú reč a jazyk 

a komunikovať ním, konať podľa vlastného 

náboženského presvedčenia a vyjadriť svoju vieru 

nábožensky motivovaným životom. 

KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



Rozlišujeme obsahové oblasti a kompetencie. 

Vedomosti sú konkretizované v obsahových 

oblastiach. Tieto konkretizujú celkový obsah 

katolíckej viery. Základným kritériom pritom nie je 

obsiahnuť celé bohatstvo viery, ale skôr sa zamerať 

na kľúčové a ústredné obsahy viery. Preto má 

kompetenčný model päť obsahových oblastí, ktoré 

predstavujú ústredné obsahy kresťanskej viery: Boh 

a človek – Ježiš Kristus – Sväté písmo – Cirkev 

a sviatosti – Kresťanský život 

KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



Všeobecné kompetencie, ktorými žiaci 

pristupujú k vedomostiam v rámci obsahových 

oblastí, sú svojou povahou nadpredmetové

kompetencie: vnímať – poznávať – komunikovať 

– rozhodnúť sa – nasledovať. Majú procesuálny 

charakter a v spojení s jednotlivými 

náboženskými obsahovými oblasťami a 

tematickými celkami rozvíjajú zodpovedné 

zaobchádzanie s vlastnou religiozitou. 

KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



V spojení s náboženskými obsahmi nadobúdajú 

svoju predmetovú špecifickosť ako náboženské 

kompetencie. Náboženské kompetencie 

rozvíjajú na hodinách náboženstva integrálnu 

osobnosť žiaka: jeho schopnosť nábožensky 

vnímať skutočnosť, poznať náboženské 

vedomosti, chápať náboženskú reč a jazyk 

a komunikovať ním, konať podľa vlastného 

náboženského presvedčenia a vyjadriť svoju 

vieru nábožensky motivovaným životom. 

KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



KURIKULUM KATOLÍCKEHO NAB/NBV



Zhoda vychádza z vlastných publikovaných prác, ktoré 

sú dostupné na internete a uvedené ako citované zdroje:

 Korelácia vo vyučovaní náboženstva na školách. In: ACTA facultatis

theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 1/2015, s.73-85.

 Reforma školstva na Slovensku a jej vplyv na vyučovanie katolíckeho

náboženstva na školách. In: ACTA facultatis theologicae Universitatis

Comenianae Bratislaviensis. 2/2016, s. 3-27.

 Náboženská výchova v škole ako rozvoj náboženských kompetencií. In: 

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 

1/2019, s. 70-83.  

 Pohľad učiteľov na kurikulum rímskokatolíckeho 

náboženstva/náboženskej výchovy v škole a jeho perspektívy In: ACTA 

Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 

1/2020, s. 61-81.
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 Aké perspektívy školského vyučovania náboženstva?

 Aký má byť vzťah medzi NV škole a katechézou vo 

farnosti?

 Posledná možnosť zachrániť náboženstvo na 

školách?

 Obavy z implementácie moderných poznatkov?

 Stret dvoch svetov: sveta deduktívnej katechetiky a 

požiadavky sekulárneho školstva!

 Teologická „metanoia“ učiteľov náboženstva!

Pripomienky a otázky oponentov:


