
Návrhy tém diplomových a bakalárskych prác v akademickom roku 2016/2017 

Návrh tém bakalárskych prác 
 
 

Mgr. Monika Lőfflerová  
1. Možnosti rozvoja čiastkových funkcií v predškolskom veku u detí s PAS. 
2. Integrácia detí s poruchou autistického spektra do MŠ a možnosti ich rozvoja. 
3. Problematika detí s autizmom v MŠ. 
4. Možnosti výchovy a vzdelávania detí s poruchou autistického spektra. 
5. Autistické dieťa v predškolskom veku. 
6. Komunikácia u detí s autizmom. 
7. Handle prístup a jeho využitie u detí s PAS. 
8. Postavenie pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v 

20.storočí. 
9. História pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených na 

Slovensku. 
10. Voľná téma 
11. Voľná téma 
12. Voľná téma 

 

PaedDr. František Valášek PhD.  
1. Význam pracovno-rehabilitačnej činnosti u jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím v domovoch sociálnych služieb 

2. Osvojovanie pracovných zručností a návykov v pracovno-technickej oblasti 

v školských kluboch v špeciálnych základných školách 

3. Možnosti profesijnej prípravy žiakov v reedukačných centrách 

Mgr. Kristína Nagyová 
1. Význam Centier včasnej intervencie pre rodiny detí s postihnutím. 

Cieľom práce je popísať vznik a vývin CVI ako aj význam pre rodiny detí s postihnutím. 

2. Uplatnenie pedagogiky Márie Montessori pri výchove dieťaťa s postihnutím. 
Cieľom práce zistiť, aký spôsobom sa uplatňujú princípy PMM pri výchove detí s postihnutím v rodine 
(domácom prostredí) a v školskej inštitúcii. 

3. Uplatnenie Rogeriánskych princípov nedirektívnej terapie hrou u hospitalizovaných 
detí. 
Cieľom práce je popísať význam nedirektívnej terapie hrou u hospitalizovaných detí. 

4. Komunikačné kompetencie študentov špeciálnej pedagogiky v problematike smrti 
a umierania. (ANJ nevyhnutný) 
Cieľom práce je zistiť a popísať schopnosť/kompetencie študentov špeciálnej pedagogiky komunikovať 
s dieťaťom/žiakom o pojme smrti a umierania.  

5. Dobrovoľníctvo ako možnosť sebarealizácie študentov špeciálnej pedagogiky. 
Cieľom práce je popísať dobrovoľnícku činnosť študentov špeciálnej pedagogiky s užším zameraním na 
dobrovoľnícke aktivity v oblastiach pôsobenia. 

6. Poslanie špeciálneho pedagóga v detskej paliatívnej starostlivosti. 
Cieľom práce je zmapovať poslanie a postavenie špeciálneho pedagóga ako člena multidisciplinárneho 
tímu v detskej paliatívnej starostlivosti. 

7. Behaviorálne prejavy dospievajúceho jednotlivca s autizmom. 
Cieľom práce je zistiť a popísať zmeny v správaní u jednotlivca s autizmom v čase dospievania. 

8. Sexuálna asistencia pre telesne postihnutých. 
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Cieľom práce je zmapovať postoje študentov špeciálnej pedagogiky/ľudí s telesným postihnutým 
k sexuálnej asistencii pre telesne postihnutých. 

9. Detské naivné predstavy o chorobe. 
Cieľom práce je prostredníctvom kresby priblížiť detské naivné (detí s telesným postihnutím) predstavy 
o chorobe a komparovať ich s naivnými predstavami intaktných detí rovnakého veku. 

10. Rozvoj dieťaťa s Downovým syndrómom prostredníctvom metodiky Márie 
Montessori.  
Cieľom práce je zistiť akým spôsobom je možné uplatniť metodiku a materiál Márie Montessori pri 
rozvoji rôznych oblastí osobnosti dieťaťa s Downovým syndrómom. 

11. Voľná téma 
12.  Voľná téma 
 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 
1. Špecifiká adaptácie klientov v reedukačnom centre- téma rezervovaná: Lenka 

Oravcová 

Mgr. Marek Hlina  
1. Zlozvyky slabozrakých a nevidiacich detí/žiakov. 
2. Ľudia so zrakovým postihnutím bez domova.  
3. Špecifiká a problémy práce s internetom u zrakovo postihnutých.  
4. Analýza pripravenosti žiakov so zrakovým postihnutím zo špeciálnych škôl 

a z bežných škôl na samostatný život (resp. na pracovné zaradenie) 
 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 
1. Genderové (rodové) rozdiely u rodičov vo výchove dieťaťa so zrakovým 

postihnutím 
2. Spirituálna dimenzia kvality života jednotlivcov so zrakovým postihnutím  
3. Analýza subjektívneho vnímania zdravia u zrakovo postihnutých seniorov 
4. Vplyv rodinného zázemia na subjektívne posúdenie kvality života osôb so 

zrakovým postihnutím 
5. Využitie funkčného zraku u jednotlivcov so zrakovým postihnutím v priestorovej 

orientácii a mobilite 
6. Program prevencie šikanovania pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím 

(hrové aktivity) 
7. Kyberšikana a sexting u detí/žiakov so zrakovým postihnutím. 
8. Voľná téma č.1 podľa dohody so školiteľkou 
9. Voľná téma č.2 podľa dohody so školiteľkou 

 

Mgr. Ľuboš Harinek 
1. Sebaprezentácia u adolescentov s TPCHZO 
2. Sebaprezentácia adolescentov s TPCHZO v kontexte virtuálnej reality 
3. Skúsenosti poradenských centier pri práci so žiakmi s poruchami správania 
4. Kamarát či obeť šikany- postoje inataktných žiakov k svojim spolužiakom s 

TPCHZO 
5. Očakávania a obavy rodičov detí s TPCHZO  a ich vzťah k adaptácii na život po 

škole 
6. Dieťa s ADHD v škole- vzťah rodič a učitelia 
7. Skúsenosti poradenských centier s kariérnym poradenstvom u žiakov s TPCHZO 
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8. Voľná téma (rezervovaná) 
9. Voľná téma 
10. Voľná téma 

 
 

Mgr. Flóra Bergendiová 
1. Voľnočasové aktivity u žiakov s telesným postihnutím vo vybranom kraji 
2. Voľnočasové aktivity u žiakov s telesným postihnutím vo vybranom kraji 
3. Voľnočasové aktivity u žiakov so sluchovým postihnutím vo vybranom kraji 
4. Voľnočasové aktivity u žiakov so sluchovým postihnutím vo vybranom kraji 
5. Pohybová aktivita v režime dňa sluchovo postihnutých žiakov 
6. Názory na vyučovanie telesnej a športovej výchovy žiakov so sluchovým 

postihnutím 
7. Indoorové pohybové aktivity v špeciálnych základných školách vo vybrano  
8. Outdoorové pohybové aktivity v špeciálnych základných školách vo vybranom 

kraji 
9. Športové súťaže zdravotne postihnutých žiakov 
10. Voľná téma 

 
 

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 
1. Význam Augustína Bartoša pre oblasť pedagogiky telesne postihnutých 

2. Historické kontexty v pedagogike telesne postihnutých chorých a zdravotne 

oslabených na Slovensku 

3. Kvalita života seniorov so zdravotným postihnutím  v domácej a inštitucionálnej 

starostlivosti 

4. Obraz jednotlivca s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením  vo 

filmovej tvorbe 

5. Voľná téma ( na základe výberu študenta) 

6. Voľná téma ( na základe výberu študenta) 

 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
1. Osobná asistencia u osôb s mentálnym / viacnásobným postihnutím 

2. Špeciálnopedagogické intervenčné programy pre  osoby s demenciou 

3. Demencia – druh mentálnej retardácie - ako špeciálnopedagogický problém 

4. Bazálna stimulácia a jej využívanie pre deti / osoby s viacnásobným postihnutím 

5. Snoezelen a skúsenosti s jeho využívaním na Slovensku 

6. Koncept multisenzorického prostredia a možnosti využitia v špeciálnopedagogickej 
praxi 

7. Animoterapia ( podľa výberu hippoterapia, canisterapia, delfinoterapia) a jej využitie 
u osôb s postihnutím 

http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:497884&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:497884&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:598635&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:568737&theme=Katalog
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8.Rozvíjanie komunikačných spôsobilostí žiakov s mentálnym postihnutím / 
viacnásobným postihnutím prostredníctvom AAK v rámci DSS 

9.Hra  a jej využitie v špeciálnej materskej škole 

10. Mentálne / viacnásobne postihnuté osoby v umeleckom zobrazení ( divadlo, film, 
knihy...) 

11. Inštrumentálne obohacovanie kognitívnych funkcií podľa profesora Feursteina - 
sprostredkované učenie v edukácii detí pochádzajúcich zo sociálne či inak 
znevýhodneného prostredia. (Fulajtárová) 
 
12.Profesionálne rodičovstvo a dieťa / deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. (Dujsíková) 
 

PhDr. Ondrej Németh, PhD. 
1. Dieťa so zrakovým a viacnásobným postihnutím 
2. História inštitucionálnej starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku 
3. História a súčasnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska  

4. Spolupráca centra špeciálno-pedagogického poradenstva s rodinou klienta 
5. Voľná téma (Pedagogika zrakovo postihnutých) 
6. Voľná téma (Základy špeciálnopedagogického poradenstva) 

 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 
1. Postavenie žiaka s mentálnym postihnutím v štandardnej triede základnej 

školy 

2. Užívanie návykových látok u žiakov v špeciálnych základných školách vo 

vybranom kraji Slovenska 

3. Užívanie návykových látok u žiakov s mentálnym postihnutím v Českej 

republike 

4. Užívanie návykových látok u žiakov s mentálnym postihnutím v základných 

školách na Slovensku 

5. Projekt pre deti s mentálnym postihnutím 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 
1. Vývinová muzikoterapia u detí so zdravotným  postihnutím v predškolskom veku 

2. Nordoff Robbins muzikoterapia u žiakov s mentálnym postihnutím v školskom 

prostredí 

3. Komunikácia  žiakov s Downovým syndrómom prostredníctvom muzikoterapie 

4. Rozvoj socializácie  prostredníctvom skupinovej muzikoterapie v školskom 

prostredí 

5. Aktívna muzikoterapia u žiakov s vývinovými poruchami učenia 

6. Aplikácia modernej hudobnej technológie u žiakov so zdravotným postihnutím  

7. Muzikoterapia ako prostriedok detenzionalizácie u žiakov s poruchami správania 
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PhDr. Mariena Bartúnková 
1. Pracovná rehabilitácia telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 
(Práca by sa mala venovať špecifikám pracovnej rehabilitácie z pohľadu TPCHZO. 
Analyzovať možnosti pracovnej rehabilitácie ako jednej zo zložiek komplexnej 
rehabilitácie).  
2.Kariérne poradenstvo – voľba povolania 
(Práca by sa mala zaoberať problematikou kariérového poradenstva  s dôrazom na 
špecifiká poradenstva pre TPCHZO žiakov. Priblížiť charakteristiky individuálneho 
poradenstva a špecifiká skupinových  programov zameraných  na sebapoznávanie a voľbu 
povolania. Kariérové poradenstvo chápeme ako jeden z nástrojov prevencie ich 
marginalizácie na trhu práce). 
3.Kariérne poradenstvo – efektívna prevencia pred nezamestnanosťou 
(Práca by mala popísať špecifiká kariérneho poradenstva určeného pre TPCHZO. 
Zaraďujeme sem poradenstvo pri orientácii sa na trhu práce, poradenstvo a postupy 
zamerané na sebapoznávanie a identifikovanie cieľov a potrieb v kontexte kariéry a 
poskytovanie podpory pri negatívnom prežívaní straty zamestnania. Taktiež aj 
identifikovanie bariér v procese hľadania pracovného uplatnenia z hľadiska zdravotného 
postihnutia). 
4.Ergoterapia ako súčasť pracovnej rehabilitácie 
(Práca by sa mala venovať prepojeniu a využitiu ergoterapie v procese pracovnej 
rehabilitácie. Opísať možnosti, postupy  a ciele ergoterapeutického procesu z pohľadu 
TPCHZO). 
5.Posúdenie pracovného potenciálu 
(Práca by sa mala venovať možnostiam a postupom diagnostikovania pracovného 
potenciálu TPCHZO s akcentom na možnosti špeciálneho pedagóga ako jedného 
z multidisciplinárneho člena tímu).  
6.Politika zamestnanosti a trhu práce 
(Práca by sa mala venovať mapovaniu možností a nástrojov aktívnych opatrení na trhu 
práce pre TPCHZO. Chránené pracovisko, chránená, dielňa, otvorený trh práce). 
7.Mechanizmus pôsobenia denného stresu 
(Zmapovanie mechanizmu pôsobenia denného stresu. Taktiež priblíženie problematiky 
odolnosti a zvládania záťaže s akcentom na niektoré špecifiká zdravotného problému a 
veku). 
 

 Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 
1.Špecifické potreby rodiny s dieťaťom so sluchovým postihnutím 
2.Podporné a vyrovnávajúce služby pre deti a žiakov s postihnutím 
3.Kooperatívna edukácia detí a žiakov s postihnutím 
4.Komparácia výskumov špecifík edukácie detí so sluchovým postihnutím 
5.Spracovanie programu osvojovania si reči u detí so špeciálnymi edukačnými 
potrebami 
 

Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 
1. Kvalita spolupráce rodiny a školy u žiakov so špecifickými poruchami učenia 
2. Žiak so špecifickou poruchou učenia v prostredí inkluzívnej školy 
3. Bariéry inkluzívneho vzdelávania 
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prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.  
 
1. Záujmovo umelecká činnosť deti a žiakov so sluchovým postihnutím na špeciálnych 

školách pre sluchovo postihnutých.  
2. Pomôcky na utvrdzovanie poznatkov zo slovenského posunkového jazyka 

v podmienkach výchovy mimo vyučovania na ZŠ pre sluchovo postihnutých.  
3. Vyučovanie slovenského posunkového jazyka  v študijnom programe špeciálna 

pedagogika - pedagogika sluchovo postihnutých. 
4. Úprava vybranej literárnej predlohy pre žiakov so SP na rozvíjanie čítania 

v podmienkach výchovy mimo vyučovania na ZŠ pre sluchovo postihnutých. 
5. Voľná téma – je určená pre študenta, ktorý  by mal návrh na tému, ktorá by 
korešpondovala s oblasťami, o ktoré sa zaujímam aj ja – je ju potrebné prediskutovať.  
 

Mgr. Diana Mosná, PhD. 
 
1.Artefiletika a jej využitie v práci špeciálneho pedagóga v špeciálnej základnej škole 
2.Arteterapia v Čechách a na Slovensku – súčasný stav problematiky 
3.Pozícia arteterapeuta v špeciálnej edukácii v Čechách a na Slovensku - súčasný stav 
problematiky 
4.Možnosti využitia prvkov Artefiletiky vo vyučovaní výtvarnej výchovy v špeciálnej 
základnej škole 
5.Špeciálna výtvarná výchova ako prostriedok výchovnej rehabilitácie žiakov 
s Aspergerovým syndrómom 
 
 

Mgr. Katarína Hybenová, PhD. 
 
1. Prstová abeceda v edukačných činnostiach pre deti a žiakov so sluchovým 
postihnutím 
2. Detské naivné predstavy detí so sluchovým postihnutím o škole 
3. Tvorba podporného materiálu pre hluchoslepých žiakov na rozvíjanie komunikácie 
4. Prvý cudzí jazyk na školách pre žiakov so sluchovým postihnutím 
5. Voľná téma (Alžbeta Slovinková) 
 
 

PhDr. Viera Hauskrechtová 
 
1. Stimulačné cvičenia zamerané na rozvoj oromotoriky u detí raného veku.  
2. Stimulácia vývinu reči hrami u detí predškolského veku.  
3. Úloha špeciálnopedagogického poradenstva v procese rozvíjania komunikačných 
kompetencií detí raného a predškolského veku.  
4. Využitie počítačových programov v procese logopedickej intervencii detí s narušenou 
komunikačnou schopnosťou.  
5. Stratégie logopedickej práce zacielenej na korekciu narušenej komunikačnej 
schopnosti mentálne postihnutých detí predškolského veku.  
6. Fonematické uvedomovanie u mentálne retardovaných detí.  
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Mgr. Mária Fuchsová, PhD. 
 
1. Voľnočasové aktivity pre nadané deti  
2. Voľnočasové aktivity pre deti s poruchami správania  
3. Pohlavné dospievanie detí s mentálnym postihnutím  
4. Otec v rodine dieťaťa s mentálnym postihnutím  
5. Syndróm vyhorenia a vzťahová väzba matiek a ich detí s mentálnym postihnutím  
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Návrh tém diplomových prác 
 
 

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 
1. Komunikácia detí a žiakov so sluchovým postihnutím - denník nácviku 

komunikácie  
2. Hovorený jazyk detí a žiakov so sluchovým postihnutím - denník nácviku 

fonematického vnímania reči 
3. Hovorený jazyk detí a žiakov so sluchovým postihnutím - denník nácviku   opozít 

a synoným 
4. Rozhovor u deti a žiakov so sluchovým postihnutím - nácvik predložiek 

a predpôn 
5. Problémy pri nácviku odzerania u detí a žiakov so sluchovým postihnutím 
6. Komunikácia - nácvik slovies u detí a žiakov so sluchovým postihnutím 
7. Komunikácia - nácvik prídavných mien u detí a žiakov so sluchovým postihnutím 

 

PhDr. Ondrej Németh, PhD. 
1. Špeciálnopedagogická poradenská intervencia zameraná na  postihnuté dieťa 

(Martina Ošková) 
2. Špeciálnopedagogická poradenská intervencia zameraná na zrakovo 

postihnutého žiaka  s viacnásobným postihnutím 
3. Kompetencie školského špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta v 

systéme výchovného poradenstva a prevencie 
4. Raná starostlivosť poskytovaná centrom špeciálnopedagogického poradenstva 

(Simona Zelenáková) 
5. Metódy a formy práce terénneho špeciálneho pedagóga 
6. Spolupráca centra špeciálnopedagogického poradenstva s rodinou dieťaťa 

s postihnutím (Kristína Mičietová) 
7. Stimulácia a reedukácia zraku v centre špeciálnopedagogického poradenstva 
8. Sebaobsluha zrakovo postihnutých (Eduard Michalko) 
9. Voľná téma 
10. Voľná téma 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 
1. Návrh a overenie pracovných listov s využitím grafomotorických cvičení u žiakov 

s mentálnym postihnutím (Martina Žiaková) 
Cieľom práce je vytvorenie a overenie pracovných listov, ktoré sú zamerané na podporu nácviku 
písania u žiakov s mentálnym postihnutím. 

2. Návrh a overenie pracovných listov z vecného učenia (Veronika Jurčíková) 
Cieľom práce je vytvorenie a overenie pracovných listov, ktoré sú zamerané na podporu výučby 
vecného učenia  na špeciálnych základných školách. 

3. Domáce vzdelávanie v Slovenskej republike v komparácii so zahraničím (Lucia 

Čaplošová) 
Cieľom práce je deskripcia možností domáceho vzdelávania (homeschooling) doma i v zahraničí. 

4. Projektové vyučovanie u žiakov s mentálnym postihnutím (Katarína Jesseová) 
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Cieľom práce je reflexia na aktuálne potreby a požiadavky praxe. Navrhnúť model projektovania 

s využitím prvkov hudobnej výchovy vo vybranom ročníku s apelom na porozumenie a riešenie 

problémov spôsobom, ktoré vychádzajú z reálnych situácií.  

5. Didaktická hra a jej miesto v predmete matematika u žiakov s mentálnym 

postihnutím (Lucia Stoláriková) 
Cieľom je deskripcia využívanie didaktickej hry v predmete matematika z pohľadu učiteľov 

pôsobiacich v špeciálnych základných školách na Slovensku. Navrhnúť modelovú vyučovaciu hodinu 

s využitím didaktickej hry aplikovanú v predmete matematika u žiakov s mentálnym postihnutím vo 

vybranom ročníku. 

6. Návrh a overenie pracovného zošita z geografie pre žiakov s mentálnym 

postihnutím (rezervované) 
Cieľom práce je analýza súčasných pracovných zošitov geografie určených pre žiakov s mentálnym 

postihnutím. Na základe potrieb praxe navrhnúť inovatívny model pracovného zošita pre vybraný 

tematický celok.  

7. Analýza učebníc geografie v zahraničí z pohľadu potrieb žiaka so špeciálnymi 

edukačnými potrebami. (Iva Ćorković) 
Cieľom práce je analýza súčasných učebníc geografie určených pre primárne vzdelávanie vo 

vybraných krajinách a načrtnutie formálnych a obsahových perspektív efektívnych v edukácii žiakov 

s mentálnym postihnutím. 

8. Výskum čitateľských zručností absolventov špeciálnych základných škôl vo 

vybranom kraji Slovenska. (Michaela Macejková) 
Zhodnotiť čitateľské schopnosti a čítanie s porozumením žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia edukovaných v podmienkach špeciálnych základných škôl vo vybranom kraji. 

9. Výskum čitateľských zručností žiakov s mentálnym postihnutím edukovaných 

v podmienkach integrovaného vzdelávania. (rezervované) 
Cieľom práce je zhodnotiť čitateľské schopnosti a čítanie s porozumením žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia edukovaných v podmienkach integrovaného vzdelávania vo vybranom kraji 

Slovenska. 

10. Analýza písomného vyjadrovania sa žiakov s mentálnym postihnutím z 

dvoch odlišných vzdelávacích prostredí. (Anna Chovancová) 
Cieľom práce je analýza a komparácia formálnej a obsahovej zložky slohových prác žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia ako končiacich absolventov. 

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 
1.Čitateľská gramotnosť a proces čítania u žiakov s dyslexiou 
2. Postoje osôb so špecifickými poruchami učenia k edukácii 
3. Vplyv motivácie na osobnosť žiaka so špecifickou poruchou učenia v procese 
vzdelávania 

 
 

Mgr. Diana Mosná, PhD. 
1. Asistent učiteľa v procese integrácie žiakov s pervazívnymi poruchami vývinu 

v základnej škole 
2. Arteterapia ako prostriedok facilitácie žiaka v procese edukácie v ŠZŠ 
3. Komunikácia prostredníctvom obrazov u žiakov s mutizmom  
4. Komunikácia prostredníctvom obrazov u žiakov pervazívnymi poruchami vývinu  
5. Analýza výtvarného prejavu žiakov s Aspergerovým syndrómom 
6. Arteterapia ako prostriedok socializácie jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000366747
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:282481&theme=Katalog
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7. Arteterapia ako prostriedok socializácie jednotlivcov s pervazívnymi poruchami 
vývinu v školskej integrácii 

8. Vývin výtvarného prejavu dieťaťa s Aspergerovým syndrómom  
9. Rodina vo výtvarnom prejave dieťaťa s Aspergerovým syndrómom  
10. Determinanty facilitácie špeciálneho pedagóga u žiakov so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami  
11. Determinanty procesu rozvoja osobnosti mentálne postihnutého žiaka v školskej 

edukácii prostredníctvom artefiletiky 
12. Arteterapeut – špeciálny pedagóg v roly facilitátora osobnostného rozvoja žiaka 

s mentálnym postihnutím 
13. Facilitácia klímy a prosociálnych vzťahov v triede špeciálnej základnej školy 

prostredníctvom prvkov arteterapie 
14. Skupinová arteterapia a jej vplyv na zlepšovanie pozitívnej klímy v triede 

špeciálnej základnej školy 
15. Determinanty socializácie žiakov s pervazívnymi poruchami vývinu 

prostredníctvom arteterapie  
16. Návrh a overenie pracovných listov pre sociálnu edukáciu žiakov s 

Aspergerovým syndrómom. Cieľom práce je vytvorenie a overenie pracovných 
listov, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov s 
Aspergerovým syndrómom. 

 

PaedDr. František Valášek PhD.  
1. Problémy pri osvojovaní vedomostí, zručností a návykov v predmete pracovné 

vyučovanie v špeciálnych základných školách 

2. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie edukačného procesu 

v špeciálnych základných školách v predmete pracovné vyučovanie 

3. Vplyv pracovných činností ako terapie u žiakov v liečebno-výchovných 

sanatóriách 

4. Edukačný proces rómskych žiakov v podmienkach základných škôl    

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.  
A) Pre študentov všetkých špeciálnopedagogických špecializácií:  
1. Príklady dobrej praxe integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so 

zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky (identifikácia 
a analýza). 

2. Postoje rodičov detí s postihnutím k integrovanému/inkluzívnemu vzdelávaniu 
v podmienkach Slovenskej republiky. 

3. Špeciálna pedagogika po roku 1990 na území Slovenska (osobnosti, zmeny 
legislatívy, koncepcie, vzdelávanie špeciálnych pedagógov....). 

4. Podpora inkluzívneho  vzdelávania v Európe (analýza internetových stránok 
určených pre inkluzívnych/bežných pedagógov). 

B) Určené  len pre študentov pedagogiky sluchovo postihnutých (vzhľadom na potrebu 
špecifických poznatkov) 

5. Hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov so sluchovým postihnutím. 
6. Mobilný pedagóg – program ranej starostlivosti o deti so sluchovým postihnutím 

(východiská, priebeh, skúsenosti, názory, perspektíva). 
7. Sluchové postihnutie v kombinácii s ďalším postihnutím.   

 

http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:282481&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:282481&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:284309&theme=Katalog
http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:247196&theme=Katalog
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Mgr. Mária Fuchsová, PhD. 
1. Nutričný stav detí/resp. dospelých osôb s autizmom 

Cieľom práce je stanoviť percento výskytu obezity, príp. podvýživy u detí/resp. dospelých osôb 
s autizmom, porovnať výsledky s fyziologicky zdravou populáciou a následne odhaliť príčiny ich 
vzniku. 

2. Nutričný stav nevidiacich detí/resp. dospelých osôb 
Cieľom práce je stanoviť percento výskytu obezity, príp. podvýživy u nevidiacich detí/resp. dospelých 
osôb, porovnať výsledky s fyziologicky zdravou populáciou a následne odhaliť príčiny ich vzniku. 

3. Vnímanie vlastného tela (body image) u dospievajúcich detí s mentálnym 
postihnutím 
Cieľom práce je hodnotenie vlastného tela (body image) dospievajúcimi deťmi s mentálnym 
postihnutím v kategórii podvýživy, normálnej hmotnosti a obezity podľa indexu BMI, porovnať toto 
vnímanie s dospievajúcimi deťmi bez postihnutia a odhaliť vplyv externých faktorov (napr. vplyv 
reklamy, názorov kamarátov, rodiny ai.) na vnímanie vlastného tela týchto detí. Súčasťou práce 
môže byť aj návrh hier na pozitívne vnímanie vlastného tela u detí s daným typom postihnutia. 

4. Vnímanie vlastného tela (body image) u dospievajúcich nevidiacich detí  
Cieľom práce je hodnotenie vlastného tela (body image) dospievajúcimi nevidiacimi deťmi 
v kategórii podvýživy, normálnej hmotnosti a obezity podľa indexu BMI, porovnať toto vnímanie 
s dospievajúcimi deťmi bez postihnutia a odhaliť vplyv externých faktorov (napr. vplyv reklamy, 
názorov kamarátov, rodiny ai.) na vnímanie vlastného tela týchto detí. Súčasťou práce môže byť aj 
návrh hier na pozitívne vnímanie vlastného tela u detí s daným typom postihnutia. 

5. Syndróm vyhorenia u učiteľov špeciálnych základných škôl 
Cieľom práce je preskúmať problematiku syndrómu vyhorenia u učiteľov špeciálnych základných 
škôl. 

6. Pohlavné dozrievanie dievčat s mentálnym postihnutím 
Cieľom práce je ohodnotiť vek menarché, vzťah BMI a veku menarché, pravidelnosť a dĺžku 
menštruácie, prejavy predmenštuačného syndrómu, príp. poruchy menštruačného cyklu u dievčat 
s mentálnym postihnutím a porovnať tieto aspekty s dievčatami bez postihnutia. 

7. Životný štýl a BMI vzhľadom k variabilite spánkového chovania u osôb 
s mentálnym postihnutím 
Cieľom práce je popísať spánkové chovanie u osôb s mentálnym postihnutím rôznych vekových 
kategórií a sledovať ich vzťah medzi životným štýlom, charakteristikami spánku a telesnou stavbou 
vyjadrenou pomocou BMI indexu. 

 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. 
1. Identifikácia znakov nadania a talentu v hudobnom prejave žiakov s postihnutím 
2. Program rozvoja hudobných schopností u rómskych žiakov v špeciálnych základných školách  
3. Rozvoj kognitívnych schopností u žiakov s mentálnym postihnutím 

prostredníctvom receptívnej hudobnej výchovy 
4. Integratívna hudobná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím  
5. Efektívnosť využitia muzikoterapeutických techník pre žiakov so zajakavosťou 
6. Metodické postupy hudobnej výchovy pre slabozraké a nevidiace deti 
7. Význam hudobných činností v školách pre žiakov so zrakovým postihnutím 
8. Rozvoj posunkového jazyka a komunikácie prostredníctvom rytmicko-pohybovej 

výchovy u dieťaťa so stratou sluchu v inkluzívnom prostredí. 
9. Voľná téma 

 

Mgr. Katarína Hybenová, PhD. 
1. Vytvorenie pracovných listov pre žiakov so sluchovým postihnutím na školách 

pre žiakov so sluchovým postihnutím  k predmetu Slovenský posunkový jazyk 
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(vyžaduje sa aspoň základná zručnosť výtvarného prejavu, resp. schopnosť 
pracovať s grafickým PC programom) 
Cieľ práce: Cieľom práce je vytvorenie pracovných listov, ktoré sú zamerané na 
podporu výučby nového učebného predmetu Slovenský posunkový jazyk  na školách 
pre sluchovo postihnutých. 

2. Aktivizácia seniorov v kontexte špeciálnopedagogickej gerontopedagogiky  
Cieľ práce: Vytvorenie teoretickej bázy v problematiky aktivizácie seniorov, náhľad 
do problematiky, rola a potreba špeciálneho pedagóga pri práci so seniormi, 
vytvorenie materiálu na podporu aktivizácie seniorov.  

3. Návrh interaktívnych pracovných listov z predmetu Anglický jazyk pre 4.ročník 
škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím (activeboard, zmapovanie potreby 
praxe v rámci predmetu AJ, akčný výskum, absencia vecného učenia) 
Cieľ práce: Zmapovanie potreby praxe v začiatku výučby cudzieho jazyka u žiakov 
so sluchovým postihnutím, tvorba podporného materiálu pre začiatky výučby 
cudzieho (anglického) jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím, tvorba materiálu 
pre žiakov a pre pedagógov. 

4. Komparácia písomného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím 
Cieľ práce: Komparácia písomného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím 
vzhľadom na rozličné charakteristiky žiakov a cieľové položky v ich písomnom 
prejave 

5. Návrh a tvorba komunikačných hier pre žiakov TPCHZO  v školách pri 
zdravotníckych zariadeniach 
Cieľ práce: Cieľom záverečnej práce je konkrétna tvorba postupov, hier a návrhov 
pre zlepšenie komunikačných schopností  žiakov s TPCHZO staršieho školského veku 
a v období dospievania v školách pri zdravotníckych zariadeniach, ktoré bude 
možné využívať vo vyučovacom, ale aj mimovyučovacom procese 

6. Tvorba podporného učebného materiálu pre žiakov so sluchovým postihnutím 
z predmetu Anglický jazyk (podmienka: študent musí mať certifikát zo vzdelávania 
sa v anglickom jazyku, resp. štátnu skúšku z anglického jazyka) 
Cieľ práce: Cieľom práve je zmapovanie potreby praxe v rámci predmetu AJ, 
vytvorenie podporného a pomocného materiálu pri výučbe žiakov so sluchovým 
postihnutím v anglickom jazyku, ktoré bude možné reálne využívať v procese 
výučby cudzieho jazyka. 

7. Voľná téma  
 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 
1. Špecifiká sexuálnej výchovy v prevýchovných zariadeniach 
2. Rizikové sexuálne správanie klientov v prevýchovných zariadeniach 
3. Problémové správanie detí v špeciálnych materských školách 
4. Sebapoškodzovanie klientov v prevýchovných zariadeniach 
5. Prevýchovné zariadenia očami blízkeho okolia 
6. Ochrana klientov prevýchovného zariadenia pred ohrozením z vonkajšieho 

prostredia 
 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 
1. Rozvoj slovnej zásoby u nevidiacich žiakov na primárnom stupni vzdelávania 

2. Multifunkčné pomôcky a ich uplatnenie v edukačnom procese nevidiacich žiakov 



Návrhy tém diplomových a bakalárskych prác v akademickom roku 2016/2017 

3. Rozvoj percepčno-motorických  kompetencií u žiakov so zrakovým postihnutím 

na I. stupni základných škôl 

4. Využitie rozprávok na hodinách slovenského jazyka u žiakov so zrakovým 

postihnutím 

5. 3D tlač ako budúcnosť v edukácii  nevidiacich žiakov (príp. vo  výučbe vybraného 
predmetu) 

6. Scrabble vo vyučovaní žiakov so zrakovým postihnutím 
7. Vizualizácia v edukácii žiaka so zrakovým postihnutím 

7. Komparatívna analýza profesijnej orientácie žiakov so zrakovým postihnutím 

v špeciálnych školách a v integrovaných podmienkach základných škôl 

8. Analýza pripravenosti žiakov so zrakovým postihnutím zo špeciálnych škôl 

a z bežných škôl na samostatný život (príp. pracovné uplatnenie).  

9. Inovatívne možnosti  podpory vizuálnych funkcií u detí so zrakovým postihnutím 

10. Kyberšikana a sexting u žiakov so zrakovým postihnutím na stredných školách 

11. Voľná téma č.1 podľa dohody so školiteľkou 

12. Voľná téma č.2 podľa dohody so školiteľkou 

 

 
 
 

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 
 

1. Voľná téma ( na základe výberu študenta) – Bc. Mrvová 

2. Voľná téma ( na základe výberu študenta) – Bc. Mišurová 

3. Voľná téma ( na základe výberu študenta) – Bc.Tejová 

4. Voľná téma ( na základe výberu študenta) – voľná 

5. Voľná téma ( na základe výberu študenta) – voľná 

6. Vplyv telesného postihnutia na školskú úspešnosť / neúspešnosť  žiakov 

s telesným postihnutím. 

7. Identifikácia špeciálnych edukačných potrieb u dieťaťa s telesným postihnutím v 

materskej škole 

8. Jednotlivec s telesným postihnutím v dospelom veku 

9. Sexualita jednotlivcov s telesným postihnutím 

10.  Rola špeciálneho pedagóga v edukácii jednotlivca s Alzheimerovou chorobou 

11. Multidimenzionalita telesného postihnutia z pohľadu komplexnej rehabilitačnej 

starostlivosti (v detskom alebo dospelom veku) 

12.  Intervenčné možnosti  biblioterapie  u jednotlivcov s telesným a viacnásobným 

postihnutím 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
1.Myšlienkové mapy a ich využitie v edukácii žiakov s postihnutím alebo narušením 

2. Špeciálnopedagogická podpora detí s Apertovým syndrómom – Bc. Ježíková 
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4.Využívanie prvkov integrovaného tematického vyučovania v edukačnej činnosti na 
špeciálnych školách 

5.Nové interdisciplinárne prístupy k ponímaniu osôb s mentálnym postihnutím za 
obdobie ostatných 20 rokov 

6.Aktuálny stav vzdelávania žiakov so sociálnym znevýhodnením na Slovensku 

7. Predmet individuálna logopedická intervencia na špeciálnych školách, jeho úlohy a 
obsah 

8.Komparácia systému vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku 
a v zahraničí ( podľa výberu Česko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, iné európske 
krajiny, Turecko) 

9.Vývoj vzdelávacieho systému a služieb zameraných na vzdelávanie mentálne 
postihnutých žiakov na Slovensku od r. 1990 doposiaľ 

10.Prieniky špeciálnej a liečebnej pedagogiky v terapeutických prístupoch k osobám 
s postihnutiami 

11.Rozvíjanie komunikačných spôsobilostí žiakov s mentálnym postihnutím / 
viacnásobným postihnutím prostredníctvom individuálnej logopedickej intervencie 

12.Využívanie rozličných metód a techník na stimuláciu a korekciu rečovej  motoriky 
a dýchania u detí a žiakov s mentálnym / viacnásobným postihnutím 

13.Dyzartria ako závažné narušenie komunikačnej schopnosti a možnosti  
špeciálnopedagogickej intervencie  

14.Vertikalizácia detí s viacnásobným postihnutím ako špeciálnopedagogický problém 

15. Rozvíjanie jemnej motoriky rúk v rámci vzdelávacieho procesu v špeciálnej škole 

16.Intervenčné možnosti ABA terapie v špeciálnopedagogickej praxi 
17. Sebaponímanie a sebahodnotenie jednotlivcov s mentálnym postihnutím 

 

Pred zápisom na tému diplomovej a bakalárskej práce je potrebná 
konzultácia u školiteľa! 

 


