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A) FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY 
 
1. Filozofia kultúry  

a) Definovanie pojmov a vzťahy medzi nimi (kultúra, subkultúra, kontrakultúra)   
b) Formy spolunažívania medzi kultúrami – definovanie, aplikácia na príklady  
c) Huntingtonova teória civilizácie – podstata, vzťah medzi kultúrou a civilizáciou   
d) Fukuyamova teória kultúry – podstata, vzťah medzi slobodou a rovnosťou  

e) Vlnová teória konfliktu – podstata, charakteristika druhej a tretej vlny civilizácie  
 
2. Filozofia dejín  

a) Cyklické ponímanie dejín   
b) Lineárna orientovanosť dejín  
c) Idea pokroku vo filozofii dejín.   
d) Koncepcie dejín u nemeckých mysliteľov   
e) Nové, „moderné“ iniciatívy vo filozofii dejín  

 
3. Právo a morálka. Aké podoby nadobúda reflexia vzťahu práva a morálky v dejinách 

myslenia. V čom tkvie podstata problému vzťahu práva a morálky.  
a) Podoby uvažovania o vzťahu práva a morálky v antike  
b) Podoby uvažovania o vzťahu práva a morálky v novoveku   
c) Podoby uvažovania o vzťahu práva a morálky v 20. storočí   
d) Príčiny a argumentácia zdôvodňujúca odmietnutie morálnych prístupov k právu   
e) v právnom pozitivizme. Historické súvislosti, autori, príklady argumentácie   
f) Príčiny a argumentácia zdôvodňujúca stotožnenie práva a morálky. Historické súvislosti, 

autori, príklady argumentácie  
 
4. Filozoficko-antropologický prístup k miestu človeka vo svete   

a) Obrazy človeka a jeho miesta vo svete – archaické obrazy človeka, grécke a novoveké 
obrazy človeka   

b) Filozofická antropológia 20. storočia (M. Scheler, A. Gehlen, H. Plessner)   
c) Štrukturalistická antropológia   
d) Historicko-filozofické reflexie pojmu techniky a problém antropocentrizmu   
e) Problém ľudskej prirodzenosti, slobody a zodpovednosti vo filozofii človeka  

 
5. Filozofia spoločnosti   

a) Duchovná a materiálna sféra života spoločnosti   
b) Spoločnosť ako dynamický, „živý“ celok   
c) Antické chápanie spoločnosti   
d) Scholastické chápanie spoločnosti   
e) Novoveké chápanie spoločnosti  

f) Liberalizmus a komunitarizmus v chápaní spoločnosti  
 
6. Filozofický status hodnôt a hodnotenia. Filozofia hodnôt v 20. storočí   

a) Podstata hodnôt a hodnotenia (čo je hodnotenie a 4 základné typy axiologických  
b) koncepcií)   
c) Problém hodnotenia (3 teórie) a klasifikácia hodnôt  
d) Filozofia hodnôt nemeckej filozofie 20. storočia   
e) Filozofia hodnôt americkej filozofie 20. storočia   
f) Filozofia hodnôt anglickej filozofie 20. storočia  
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7. Filozofia náboženstva   
a) Premena náboženstva na filozofiu a jej kritika  
b) Otázky a prístupy filozofickej teológie   
c) Analýza náboženského jazyka vo filozofii náboženstva  
d) Nosné problémy súčasnej filozofie náboženstva   
e) Nová interpretácia kresťanstva u G. Vattima  

 
8. Dejiny filozofie  

a) Postmoderna v artikulácii J.F. Lyotarda   
b) Archeologická a genealogická metóda M. Foucaulta  
c) Derridova kritika logocentrizmu a dekonštrukcia   
d) Anglo-americký neorealizmus (Samuel Alexander, Whithead) 
e Kritický realizmus (Hartmann)  
f) Intuitívny realizmus (Losskij)  

 
 
 
 
 

B) APLIKAČNÉ DISCIPLÍNY 

 
9. Občianska náuka – príprava budúceho občana v kontexte potrieb jeho začlenenia sa 

do praktického života spoločnosti   
a) Analýza učebného predmetu občianska náuka z aspektu cieľov, zložiek, úloh, 

funkcií. Didaktika predmetu ako pedagogická disciplína   
b) Analýza súčasného stavu prípravy žiaka v kontexte učebného predmetu občianska 

náuka. Problém občianskych kompetencií a komplexnosti v prístupe, možnosti realizácie 
vzťahu občianstva a politológie, religionistiky, kultúry, názorov na svet.  

 
10. Proces transformácie slovenskom školstve v intenciách výchovy budúceho občana.   

a) Analýza základných súčastí a požiadaviek výchovy a vzdelávania, vyplývajúcich zo 
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(prepojenosť na európske požiadavky, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací 
program, vzdelávacie oblasti).   

b) Charakteristika, ciele, analýza obsahu, vzdelávacie obsahové a výkonové štandardy v 
učebnom predmete občianska náuka, ich komparácia na úrovni ISCED 2 a ISCED 3.  

 
11. Vyučovací proces ako priestor pre interakciu učiteľa a žiaka   

a) Analýza procesu vyučovania z aspektu miesta učiteľa a žiaka v ňom, ciele, podmienky, 
fázy vyučovacieho procesu. Rozvoj žiakovej osobnosti v rámci občianskej náuky.   

b) Špecifiká vyučovacieho procesu v učebnom predmete občianska náuka, analýza 
základov vyučovacieho procesu, didaktických zásad, návrh metodických odporúčaní pre 
realizáciu vybraných špecifík.  

 
12. Príprava a koncipovanie vyučovacieho procesu v učebnom predmete občianska náuka   

a) Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, analýza jeho foriem z aspektu 
ich uplatniteľnosti v občianskej náuke.   

b) Učebné plány, učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací plán ako súčasť 
pedagogickej dokumentácie. Príprava učiteľa občianskej náuky na vyučovanie, praktická 
ukážka vyučovacej hodiny.  

 
13. Podstata a miesto súvislostí medzi učebnými predmetmi, systém prierezových 

obsahových problémov v kontexte občianskej náuky   
a) Podstata, klasifikácia, význam a možnosti využitia medzipredmetových súvislostí 

vzhľadom na učebný predmet občianska náuka. Konkretizácia uplatnenia vzťahov s 
akcentom na využitie druhého aprobačného predmetu.   

b) Prierezové témy ako reflexia spoločenských problémov, analýza z hľadiska úlohy, miesta, 
obsahu a možností ich zakomponovania do predmetu občianska náuka.  
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14. Vyučovacie metódy ako prostriedok práce v procese výchovy a vzdelávania   
a) Podstata, miesto, klasifikácia metód práce v procese vyučovania. Možnosti praktickej 

aplikácie vybratých metód vzhľadom na dosiahnutie stanovených cieľov v učebnom 
predmete občianska náuka.   

b) Alternatívne metodické prístupy, inovačné metódy pedagogickej práce; ich úloha a miesto 
v občianskej náuky. Podajte návrhy ich aplikácie vzhľadom na ciele a obsahové 
zameranie predmetu občianska náuka.  

 
15. Občianska náuka – učebný predmet podporujúci samostatnosť a kreativitu   

a) Analýza projektovej metodiky ako povinnej súčasti procesu vyučovania, akcentujúca 
ciele, zameranosť, vnútornú výstavbu. Aplikácia projektového prístupu, jeho diferenciácia 
na úrovni ISCED 2, ISCED 3, témy, ich zameranie, ciele, kompatibilita s obsahom 
predmetu občianska náuka.   

b) Kritické myslenie – reálna možnosť skvalitnenia edukácie v učebnom predmete 
občianska náuka. Podstata, trojfázový modul učenia (EUR), metódy kritického myslenia, 
príklady konkrétnej aplikácie.  

 
16. Podstata a význam etickej výchovy v súčasnosti   

a) Výchova k prosociálnosti a jej aplikácia na rôzne oblasti života  

b) Spôsobilosti a postoje medziľudských vzťahov  
 
17. Podstata a význam estetickej výchovy v súčasnosti  

a) Predmet, obsah a kategórie estetickej výchovy   
b) Systém a prostriedky estetickej výchovy  

 
18.Multikultúrna výchova  

a) Multikultúrna výchova- podstata, význam a podstavenie v súčasnom výchovno-
vzdelávacom procese  

b) Problémy a metódy multikultúrnej výchovy  
 
19. Environmentálna výchova v systéme globálneho rozvojového vzdelávania   

a) Stratégia, ciele a metódy environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR  
b) Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja a environmentálna etika  

 
20. Spotrebiteľská výchova   

a) Ochrana spotrebiteľov v SR, spotrebiteľské práva   
b) Reklamácia výrobkov, hlavné zásady, záručné lehoty  
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