
ŠVOUČ 2021 

Správa 

Dňa 24.03.2021 sa Katedra filozofie FF UKF v Nitre už tradične zapojila do celofakultnej 

obhajoby prác v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. V tomto roku sa 

súťaž konala online formou prostredníctvom video-konferenčného systému MEET, čo neodradilo 

našich študentov od tejto aktivity, práve naopak, aktívne sa do nej zapojilo 8 študentov so 7 

prácami.  

 Práce boli obhajované v rámci študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy, 

študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu. Práce sa orientovali na rôzne aktuálne 

a zaujímavé problémy súčasnosti, ktoré boli implementované do predmetu občianska náuka: 

Literárne texty ako prostriedok rozvoja kritického myslenia v predmete občianska náuka (Bc. 

Viktória Blašková); Globálne vzdelávanie ako súčasť obsahovej problematiky občianskej 

náuky (Bc. Nikola Candráková); Problém slovného hodnotenia žiakov v občianske náuke, 

návrhy jeho foriem a postupov (Bc. Nikoleta Hlaváčová); Podiel občianskej náuky na tvorbe 

klímy triedy a vzájomnej spolupráce žiakov (Bc. Lea Christovová); Eliminácia prejavov 

intolerancie v priestore predmetu občianska náuka (Bc. Bibiána Jurčová); Riešenie sociálnych 

konfliktov vo výchovno-vzdelávacom procese (Bc. Natália Majerníková - Bc. Michaela 

Skalická); Rozvíjanie zdravého životného štýlu v predmete občianska náuka (Bc. Lucia 

Spodniaková). 

 Komisia v zostave: doc. V. Jakubovská, PhD.; doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.; doc. 

PaedDr. Ľ. Predanocyová, PhD.; doc. G. Jonášková, CSc.; doc. ThDr. PhDr. T. Pružinec, PhD.; 

doc. Mgr. K. Mitterpach, PhD.; Mgr. J. Skačan, PhD., ktorá hodnotila tieto práce prišla 

k záveru, že boli vypracované na veľmi dobrej úrovni. Týmto chceme poďakovať všetkým 

školiteľom (doc. PaedDr. Ľ. Predanocyová, PhD.; doc. G. Jonášková, CSc.) a oponentom (doc. 

G. Jonášková, CSc.; do. Mgr. A. Javorská, PhD., doc. ThDr. PhDr. T. Pružinec, PhD.; doc. 

Mgr. K. Mitterpach, PhD.; Mgr. J. Skačan, PhD.), ktorí písali posudky, za ich prácu rovnako 

ako aj študentkám, ktoré na profesionálnej úrovni vypracovali a obhajovali svoje práce. Tiež 

ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa pripojili na meet a boli s nami pri prezentovaní 

a obhajovaní prác.  

 Vyjadrujeme presvedčenie, že nezávisle od formy, ako sa ŠVOUČ organizuje 

(prezenčne/online), je aj naďalej o túto formu študentskej aktivity záujem a študenti 

a pedagógovia katedry si uvedomujú jej význam v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na 

katedre filozofie. 

 

Vyhodnotenie katedrového kola ŠVOUČ: 

1.miesto: Bc. Nikoleta Hlaváčová, 2. Mgr., Výchova k občianstvu/Psychológia 

2.miesto: Bc. Natália Majerníková-Bc. Michaela Skalická, 1. Mgr., Výchova 

k občianstvu/Slovenský jazyk a literatúra 

3. miesto: Bc. Bibiána Jurčová, 2. Mgr., Výchova k občianstvu/Biológia 

 

        Spísala doc. V. Jakubovská, PhD. 


