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Študijný odbor : Predškolská a elementárna  pedagogika  

 

Študijný  program :  predškolská a elementárna  pedagogika  
 

 

Jazyk : slovenský 

 

 

Školiteľ :  doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, CSc. 

  

Téma č. 1  :  

Emočná regulácia u detí staršieho predškolského a mladšieho školského veku so 

somatickým postihnutím (alebo chronickým ochorením) alebo bez nich. 

Emotion regulation in preschool and school-aged children with or without somatic 

handicap (or chronic disease).  

Poznámka:  interná/ externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

 

Téma č. 2  :  

Kvalita aktivity a participácie detí so špecifickým somatickým postihnutím (alebo 

chronickým ochorením)  v bežnom živote a v škole.  

Quality of activity and participation of children with the somatic handicap (or chronic 

disease) in daily or school life.  

Poznámka:  interná/ externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

 

 

Téma č. 3  :  

Vývin verbalizácie a naratívnej kompetencie a emočná a psychosociálna integrácia u detí.  

Verbalization and narrative skills development and emotion regulation and psychosocial 

integration in children.   

Poznámka:  interná/ externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

 

Téma č. 4  :  

Účinnosť aplikovanej behaviorálnej analýzy pri ovplyvnení problémov v správaní detí.  

Effectiveness of the Applied Behavioral Analysis in influencing behavioral problems in 

children.    

Poznámka:  interná/ externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 

 

 

 

 

 



Školiteľ :  doc. PhDr. Marian GROMA, CSc. 

 

 

Téma č. 1  :  

Deti so zdravotným postihnutím v bežných životných situáciách z perspektívy 

biopsychosociálneho prístupu.  

Children with disabilities  in everyday life situations from the perspective of the 

biopsychosocial approach. 

Poznámka:  interná/ externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: pokročilá znalosť anglického alebo iného svetového jazyka.  

 

 

Školiteľ :  doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD. 

 

Téma č. 1  :  

Vplyv individuálnej koncepcie učiteľa na autonómnosť žiaka vo výučbe. 

The Impact of Teacher's Teaching on Student Autonomy in The Learning and Teaching 

Process. 

Poznámka:  interná forma štúdia 

ďalšie požiadavky: minimálne 1 rok učiteľskej praxe,  výborná znalosť anglického jazyka, 

publikačná činnosť. 

 

Téma č. 2  :  

Vzťah súčasnej vysokoškolskej prípravy učiteľov a epochálnych výziev 21. storočia. 

The Current Relation Teacher Training at Universities and Challenges Stage of The 21st 

Century. 

Poznámka:   interná forma štúdia 

ďalšie požiadavky:  znalosť cudzieho jazyka,  v aprobácii predmet pedagogika. 

 

Téma č. 3  :  

Príprava učiteľov predprimárneho vzdelávania na výučbu ako nástroj ich sebareflexie 

a sebahodnotenia.   

Preparing   Pre-primary Education Teachers to Teaching as a Tools of their Self-

reflection and Self-assessment. 

Poznámka:   interná forma štúdia 

ďalšie požiadavky: Znalosť cudzieho jazyka, optimálne v aprobácii učiteľstvo  predprimárneho 

vzdelávania (predškolská pedagogika). 

              

Téma č. 4  :  

Hudobné umenie v transverzálnom poňatí procesu výučby.   

Musical Art In Transversal Concept of the Learning and Teaching Process.  

Poznámka:   externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: minimálne 1 rok učiteľskej praxe,  znalosť cudzieho jazyka, optimálne 

v aprobácii umelecko-výchovný predmet v spojitosťou s pedagogikou.  

 

 

 

 

 

 



Školiteľ :  doc. RNDr. Edita PARTOVÁ, CSc. 

 

Téma č. 1  :  

Potreba dokazovania, zdôvodnenia a overovania v primárnej matematike. 

Need proof, justification and verification in primary mathematics. 

Poznámka:   interná/externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: téma  vyžaduje terénny výskum. 

 

 

Téma č. 2  :  

Vplyv manuálnych  a virtuálnych pomôcok na rozvoj matematickej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní. 

Impact of manual and virtual devices to develop mathematical literacy in primary 

education. 

Poznámka:   interná forma štúdia 

ďalšie požiadavky: téma nadväzuje na  výskum projektu APVV 

  

Téma č. 3  :  

Problematika  rovnosti pri získaní  matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. 

The issue of equity in obtaining mathematical literacy   in primary education. 

Poznámka:   interná/externá forma štúdia 

ďalšie požiadavky: téma vyžaduje výskum v teréne.  

 

 

 

   Školiteľ :  doc. PaedDr. Katarína ŽILKOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1  :  

Reflexia záujmov a schopností žiakov primárneho vzdelávania v matematike 

Reflection of interests and abilities of pupils of primary education in mathematics 

Poznámka:   interná/externá forma štúdia 

    

  

Téma č. 2  :  

Intervencia a stimulácia matematických schopností a zručností detí mladšieho školského 

veku prostredníctvom matematického portfólia 

The intervention and stimulation of mathematical skills and abilities of younger school 

age through mathematical portfolio 

Poznámka:   interná/externá forma štúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 


