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BP
Rast občana Slovenskej republiky
Práca opisuje jednotlivé medzníky, kedy a ako sa človek stáva občanom Slovenskej republiky
– od narodenia, cez právnu spôsobilosť, získanie občianskeho preukazu a pod. Zachytáva
rozširovanie občianskych práv a povinností s rastom človeka.
Zmysel umenia v živote človeka
Práca konfrontuje hlavné názory v súčasnej literatúre o tom, prečo by si človek mal všímať
umenie, v čom mu môže pomáhať v každodennom živote.
Kedy som zodpovedným občanom?
Práca hľadá v literatúre kritériá, s pomocou ktorých možno určiť, či sa človek správa ako
zodpovedný občan.
Počítačové hry ako peklo?
Práce podáva prehľad výskumov o vplyve počítačových hier na život mladého človeka. Pre
túto tému je nevyhnutná schopnosť čítať odborné texty v angličtine.
Moja obľúbená súčasť štúdia
Práca vychádza zo sebareflexie študenta/študentky – z konštatovania, ktorá časť štúdia
učiteľstva výchovy k občianstvu je jeho/jej najobľúbenejšia. To je však len východisko.
Podstatou práce sú argumenty, prečo je práve táto časť štúdia dôležitá pre pochopenie
problematiky občianstva. Objektivizuje osobnú skúsenosť zo štúdia a podporuje ju
argumentmi logickými, argumentmi z literatúry, z histórie, zo Štátneho vzdelávacieho
poriadku, zo štatistických údajov a pod.

DP
Skrachoval multikulturalizmus?
Politici sa vyjadrujú, že multikulturalizmus už nemá budúcnosť. Práca zisťuje, či možno
vylúčiť alebo potvrdiť budúcnosť multikulturalizmu.
Multikultúrny charakter Slovenskej republiky

Práca hľadá a interpretuje rôzne štatistické údaje a výskumy od r. 2000, ktoré by mohli
potvrdiť alebo vyvrátiť názor, že SR je kultúrne pestrejšia ako v minulom storočí. Zvažuje
posuny v etnickej štruktúre štátu, v jazykovej a v náboženskej situácii, vo vzdelanostnej
a zamestnaneckej štruktúre a pod.
Literatúra ako obraz občana
Práca skúma, ako vybrané diela slovenskej literatúry po roku 2000 interpretujú občiansku
angažovanosť na Slovensku. Práca prepája štúdium učiteľstva výchovy k občianstvu
a učiteľstva slovenského jazyka a literatúry.
Historické korene identity Slovenska
Cez fakty z historického vývinu územia Slovenska a slovenského povedomia práca
interpretuje, z akých koreňov dnes asi vyplývajú súčasné predstavy o identite Slovenskej
republiky. Práca prepája štúdium učiteľstva výchovy k občianstvu s učiteľstvom histórie.
Metodika pre prácu s umením v občianskej náuke
Cieľom práce je vypracovať konkrétnu metodiku pre výučbu vybraných tém občianskej náuky
(ZŠ alebo SŠ) s pomocou umeleckých diel.

