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Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018 

 

 

Študijný odbor : Špeciálna  pedagogika  

 

Študijný  program :  špeciálna pedagogika  
 

 

Jazyk : slovenský 

 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Alica VANČOVÁ, CSc. 

  

Téma č. 1  :  

Inovatívne trendy a postupy v teórii a praxeológii pedagogiky detí s narušenou 

komunikačnou schopnosťou ako súčasti špeciálnej pedagogiky 

Innovative trends and practices in the theory and praxeology of pedagogy of children 

with communication disorders as part of special pedagogy 

Poznámka : interný doktorand / externý doktorand 

ďalšie poznámky :  vítaná prax,  znalosť cudzieho jazyka   
  

 

Téma č. 2   :  

Kohézia špeciálnopedagogických a liečebnopedagogických konceptov v  intervenčných 

prístupoch k osobám s postihnutiami 

Cohesion concepts of special education and therapeutic education in the intervention 

approaches to persons with disabilities  
Poznámka : interný doktorand / externý doktorand 

ďalšie poznámky :  znalosť cudzieho jazyka   

 

 

Téma č. 3   :  

Transfer konceptu neurodidaktiky do edukačných obsahov a procesov špeciálnej 

pedagogiky 

Transfer of neurodidactics concept to educational content and process of special 

education  

Poznámka : interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  znalosť svetového jazyka   

 

 

Téma č. 4   :  

Súčasná úroveň a možnosti skvalitňovania spolupráce zariadení špeciálnopedagogického 

poradenstva so zákonnými zástupcami klientov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

The current level, and the enhancement of cooperation by a special counselling 

institutions with legal representatives of clients with special educational needs 

Poznámka : interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   
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Téma č. 5  :  

Intervenčné možnosti špeciálneho pedagóga pri využívaní metód neurodynamickej 

korekcie porúch motoriky reči  

Intervention possibilities of special teacher towards using methods of neurodynamic 

correction of speech motor disorders  

Poznámka : interný / externý doktorand  

ďalšie poznámky :  špeciálnopedagogická  prax vítaná,  znalosť svetového  jazyka   

 

 

 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Darina  TARCSIOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Hodnotenie  komunikačných kompetencií u detí a žiakov so sluchovým postihnutím  

Assessment of the communication competences of children and pupils with hearing 

impairments                     

Poznámka : prednostne interný doktorand/ale aj externý   

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                              sluchovo postihnutých  

 

  

Téma č. 2:  

Rozvíjanie komunikácie detí a žiakov so sluchovým a viacnásobným postihnutím (SK) 

Development of communication of children and pupils with hearing and multiple 

disabilities 

Poznámka: prednostne interný doktorand/ale aj externý                      

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie pedagogiky sluchovo postihnutých  

                              a/alebo pedagogiky mentálne postihnutých  

 

 

Téma č. 3:  

Bimodálny bilingvizmus a pedagogika sluchovo postihnutých  

Bimodal bilingualisms and education of hearing impaired  

Poznámka : prednostne interný doktorand/ale aj externý   

ďalšie poznámky: znalosť cudzieho jazyka, absolvovanie študijného programu pedagogika  

                              sluchovo postihnutých 

 

 

 

 

Školiteľ :  doc. PaedDr. Jana  LOPÚCHOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Možnosti pracovného uplatnenia jednotlivcov s neskoršou stratou zraku 

The possibilities of job opportunities of individuals with latter vision loss 

Poznámka : interný  alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka 
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Téma č. 2:  

Vizualizácia v edukácii žiakov s poruchami zraku na primárnom stupni vzdelávania  

The visualization in education of pupils with visual impairments at the primary school 

Poznámka : interný  alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka 

 

 

 

Školiteľ :  doc. PaedDr.  Terézia  HARČARÍKOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Školská úspešnosť/ neúspešnosť žiakov so špecifickými poruchami učenia 

v podmienkach inkluzívneho vzdelávania 

School success / failure of students with specific learning disabilities in terms of inclusive 

education 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

Téma č. 2:  

Školská úspešnosť/ neúspešnosť žiakov s telesným postihnutím v podmienkach 

inkluzívneho vzdelávania 

School success / failure of students with disabilities in terms of inclusive education 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda) 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

Téma č. 3:  

Edukácia žiakov s telesným postihnutím v inkluzívnych podmienkach na Slovensku – 

súčasný stav, špecifiká a perspektívy 

Education of students with disabilities in inclusive conditions in Slovakia - current 

status, specifications and perspectives 

Poznámka :  interný /externý doktorand (preferencia interného doktoranda 

ďalšie poznámky:  znalosť cudzieho jazyka, ideálne AJ 

 

 

 

 

 

Školiteľ :  doc. Mgr.  Margita  SCHMIDTOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Program ranej edukácie sluchovo postihnutých 

Programs of early education of hearing impaired 

Poznámka :  interný doktorand 

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka (angličtina, prípadne  nemčina) 
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Téma č. 2:   

Multikulturalizmus u sluchovo postihnutých 

Multiculturalism in hearing impaired 

Poznámka : interný  doktorand 

ďalšie poznámky: výborná znalosť cudzieho jazyka (angličtina, prípadne  nemčina) 

 

 

 

 

Školiteľ :  doc. PaedDr.  Katarína  MAJZLANOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1  :   

Divadlo ako nástroj rozvíjania sociálnych a komunikačných zručností u detí so 

špeciálnymi edukačnými potrebami 

Theatre as a tool for developing social and communication skills of children special 

educational needs 

Poznámka:  interný (prioritne), externý doktorand   

ďalšie poznámky: vzťah k téme, skúsenosti s divadlom a dramatoterapiou s deťmi  so  

                              špeciálnymi edukačnými potrebami,  prax v školských zariadeniach. Dobrá  

                              znalosť cudzieho jazyka.    

 

 

Téma č. 2   :   

Expresívne terapeutické prístupy (dramatoterapia, biblioterapia) u osôb so 

znevýhodnením 

Expressive therapeutic approaches (dramatherapy, bibliotherapy) for persons with 

difficulties 
Poznámka : externý  doktorand  

 

 

 

 

Školiteľ :  doc. PhDr.  Mária  GLASOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1:   

Multimodalita emočnej regulácie u adolescentov s poruchou autistického spektra  (alebo 

s ADHD, alebo s Downovým syndrómom)  

Emotion regulation in adolescents with autism spectrum disorder (or ADHD, or Down  

syndrome)  

Poznámka:  interný /externý doktorand 

ďalšie poznámky :  výborná znalosť anglického jazyka; výskum nadväzuje na spoluprácu 

s FÚ /ACVA LF UK (prof. Ostatníkovou) a pracoviskami v USA, LMU München, 

Univerzitou Wuppertal v Nemecku a ďalšie pracoviská vo Veľkej  Británii a Holandsku 

(odporúča sa minimálne jedna stáž alebo študijný pobyt  v zahraničí).  
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Jazyk : angličtina  

 

 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Alica VANČOVÁ, CSc. 

  

 

Theme 1 :  

Transfer of neurodidactics concept to educational content and process of special 

education  

Transfer konceptu neurodidaktiky do edukačných obsahov a procesov špeciálnej 

pedagogiky 

Note: required: internal / external PhD student 

 

 

 

Školiteľ :  prof. PaedDr. Darina  TARCSIOVÁ, PhD. 

 

Téma č. 1  :  

Use of sign language in education of deaf pupils in……. 

Využívanie posunkového jazyka vo vzdelávaní nepočujúcich žiakov v….. 
Poznámka : interný alebo externý doktorand  

ďalšie poznámky : základné informácie o posunkovom jazyku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garant študijného programu:  prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. 

Predseda odborovej komisie:  prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. 
 

 

 


