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Téma č. 1:  

Konexty interpretácie  symbolu vo výtvarnom prejave detí a mládeže 

Konexty interpretation of the symbol in the Visual expression of children and youth 

Anotácia:  
Symbol, výtvarný symbol a jeho projektovanie vo výtvarnom prejave detí a mládeže. Vplyv 

prostredia, veku, motivácie a kultúry na projektovanie symbolu vo výtvarnom zobrazení.  

Poznámka : interný – externý  doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

Téma č. 2: 

Výtvarný prejav v čase krízy detského výtvarného prejavu a pedagogické možnosti jej 

riešenia   

Painting at the time children's creative expression of the crisis and the pedagogical 

possibilities of its solutions 

Anotácia:  
Mapovanie znakov výtvarného prejavu v čase krízy detského výtvarného prejavu. Návrhy 

a skúmanie možností pedagogického riešenia krízy detského výtvarného prejavu. Integračné 

presahy vo výtvarných edukačných aktivitách. 

Poznámka : interný – externý  doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

 

Školiteľ :  doc. Mgr. art.  Xénia BERGEROVÁ, ArtD. 

 

Téma č. 1:  

Súčasné i klasické možnosti, mechanizmy, metódy maliarskeho média, ako modely, 

prípadne méty didaktického procesu u detí a mládeže. 

Current and classic choices, mechanisms, methods of painting mediums, such as models 

or teaching process for plate of children and youth. 

Anotácia:  

Reflexia výtvarného a estetického cítenia i myslenia a vplyv na všestrannejší rozmer 

kreatívnosti v pedagogickom, resp. didaktickom procese.  



Hľadanie maliarskych foriem, postupov, tém, či techník, súčasných, či klasických, resp. 

prameniacich z histórie maliarstva, ale i možné inovácie i naopak návraty k metodikám, ktoré 

by boli cestou k  prinavráteniu zatraktívnenia pedagogického, resp. didaktického procesu v 

danej oblasti pre spomínané vekové kategórie. 

Poznámka : interný – externý  doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

Téma č. 2:  

Návrat figurálnosti a figuratívnosti do programov umeleckého školstva, resp. umeleckého 

vysokého školstva. 

The return of figurálnosti and figuratívnosti in the art education programs, or artistic 

education. 

Anotácia:  
Mapovanie a komparácie teritória figurálnej a figuratívnej maľby v umeleckom vysokom 

školstve stredoeurópskeho regiónu. Možnosť ponuky,  námetov i inšpirácií  metodických 

i didaktických postupov v tejto oblasti. 

Poznámka :  interný – externý  doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

Téma č. 3:  

Digitálny obraz verzus maliarsky prejav v pedagogickom procese. 

A digital image of the painting in the versus speech teaching. 

Anotácia:  

Komparácia, ale i možnosti digitálneho výtvarného prejavu a maliarskeho prejavu na 

vybranom stupni pedagogického procesu – individuálny výber (deti s mládež, ale i VŠ). 

Poznámka: povinný údaj : interný - externý doktorand 

ďalšie poznámky : skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Jaroslava  ŠICKOVÁ, akad. soch., PhD. 

 

Téma č. 1:  

Možnosti  využitia arteterapie  vo výtvarnej edukácii 

The possibility of using art therapy in art edukácii 

Anotácia:  

Mapovanie aktuálnosti  zaradenia arteterapie do výtvarnej edukácie na základných , stredných 

a vysokých školách  

Poznámka : interný doktorand 

ďalšie poznámky :  skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 

 

Téma č. 2:  

Výtvarné aktivity s presahom do arteterapie  u ľudí v nápravnom zariadení  

Visual art therapy activities with choices related to people in detention center 

Anotácia:  

Mapovanie vplyvu arteterapie  na zlepšenie prežívania ľudí v nápravných a detoxikačných  

zariadeniach 

Poznámka: interný doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 



Téma č. 3:  

Existenciálne a ekologické aspekty arteterapie u populácie ohrozených a znevýhodnených 

ľudí  

Existential art therapy in a population at risk and ecological aspects and disadvantaged 

people 

Anotácia: 

Vytvorenie arteterapeutickeho programu  a jeho aplikovanie pre skupiny populácie, ktoré sú 

ohrozené alebo znevýhodnené existenciálnymi alebo sociálnymi handikapmi ( utečenci, 

onkologicky chorí, seniori, ľudia s autistickým spektrom ochorenia..), 

Poznámka : interný doktorand 

ďalšie poznámky :   skúsenosti v odbore v rámci vypísanej témy 
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